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ВСТУП

Період другої половини ХІХ – початку ХХ століття вже кілька десятиліть поспіль 
є найпопулярнішим у середовищі дослідників української історіографії, надалі вра-
жаючи стрімкістю процесів професіоналізації та інституціоналізації вітчизняної на-
уки, її виходу на нові теоретико-методологічні обрії. При цьому у вічі впадає виразне 
домінування біоісторіографічних підходів. Зрештою, такий акцент зрозумілий і в 
умовах відродження української історіографічної традиції початку 1990-х років був 
цілком виправданий. Тоді панувало переконання, що наука розвивається передовсім 
завдяки діяльності видатних особистостей, імена яких і потрібно було повернути 
після багатьох років заборони та забуття. Втім, недоліком згаданого підходу стало 
надзвичайно поширене в літературі конструювання українського історіографічного 
процесу як механічної сукупності доль її творців. Тож дедалі гостріше відчувалася 
потреба привернути увагу до колективних форм наукової праці, що уможливило б 
поєднання розрізнених біографій у складний процес творення нового знання, де б 
діалектично переплелося індивідуальне та колективне. Це також дало б змогу збага-
тити життєписи самих класиків українознавства: «занурити» їх у середовище сучас-
ників та показати зусилля з виховання нових наукових поколінь. З огляду на це від 
середини 1990-х років дедалі більшої популярності почала набувати інституційна 
проблематика, у фокусі якої слушно перебувають схоларні явища. Вже перші спроби 
таких студій1, здійснених наприкінці минулого століття, довели продуктивність ін-
ституційного підходу при вивченні українського історіографічного процесу та по-
требу періодичної реактуалізації схоларної проблематики, зумовлену постійно зро-
стаючою джерельною базою й новими наукознавчими пропозиціями.

За загальним переконанням українських історіографів, найбільш вагомим схо-
ларним феноменом, як з огляду на результативність, так і на темпоральну далеко-
сяглість впливів, є львівська історична школа Михайла Грушевського, поява якої оз-
наменувала вихід української науки на новий рівень професіоналізації. Створений 
видатним істориком галицький осередок слушно атестується першим у національній 
культурі творчим колективом, представники якого цілеспрямовано реалізовували 
всебічно продуману його керівником дослідницьку програму українознавчого ха-
рактеру. Однак, незважаючи на постійний фаховий інтерес до цього явища, його 
вивчення великою мірою надалі перебуває під тематичним і концептуальним впли-
вом міжвоєнної та діаспорної історіографії з їх об’єктивно зумовленою фрагментар-
ністю та диспропорцією при зверненні до проблематики схоларної грушевськіани. 
Сучасні дослідники львівської історичної школи фактично лише джерельно насичу-
ють облюбовані попередниками сюжети. Тож назрілою є потреба переосмислення 
попередньої історіографічної традиції з урахуванням зрослої джерельної бази і но-
вих наукознавчих пропозицій. Саме тому головну мету нашої книги бачимо у зба-

1 Див., напр.: Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії укра-
їнської культури ім. академіка Д. І. Багалія. – Х., 1994; Верба І. Наукова школа українських істори-
ків Олександа Оглоблина у Києві // Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспек-
тиви: матеріали Всеукр. наук. конф. – Х., 1995; Педич В. Історична школа М.Грушевського у Львові 
(1894–1914 рр.). – Івано-Франківськ, 1997; Юркова О. Діяльність науково-дослідної кафедри істо-
рії України М. С. Грушевського (1924–1930). – К., 1999.
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лансованому комплексному вивченні львівського українознавчого осередку М. Гру-
шевського як схоларного явища.

Досягненню поставленої мети підпорядковані також основні завдання дослід-
ження. Перше полягає у з’ясуванні процесу зародження та поширення в науковому 
співтоваристві концепту «школа Грушевського», а також особливостей його побуту-
вання в історичній науці ХХ – початку ХХІ ст. Вивчаються також інформативні мож-
ливості різнопланових джерельних комплексів для змістового збагачення самого 
концепту та розширення львівської схоларної проблематики.

Наступним завданням є вивчення львівського наукового осередку українознавців 
як схоларної практики. Для цього ми звернулися до складного комплексу взаємо-
пов’язаних проблем: структурної специфіки та персонального складу школи, її кому-
нікативних засад, питань лідерства та психологічного клімату, рецепції учнями істо-
ріографічної практики вчителя та ін. Окремо ми опрацювали практично не 
зауважену на сьогодні тему трансформації вироблених М. Грушевським схоларних 
традицій в роки Першої світової війни та у міжвоєнний час, що уможливило також 
певну верифікацію висновків, зроблених нами стосовно періоду активного функціо-
нування школи.

Врешті, останнє завдання полягає у всебічному з’ясуванні внеску галицьких ви-
хованців М.  Грушевського у випрацювання різнопланової конкретно-історичної 
українознавчої проблематики. У цьому випадку нам ішлося про те, щоб звернути 
увагу на значно строкатішу палітру тематики, котрою цікавилися учні львівського 
професора, аніж це було прийнято вважати. Звісно, дослідження козаччини доміну-
вало в наукових пошуках молодих істориків і мало загальноукраїнський, а подекуди 
й східноєвропейський резонанс, але помітним був також їхній внесок у регіональні 
студії, соціокультурну історію українського духовенства, розпрацювання історіогра-
фічної проблематики і т. ін.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1890-х – 1930-х рр. Нижня 
межа – 1891 р. – пов’язана з отриманням М. Грушевським пропозиції від свого вчи-
теля В. Антоновича посісти проектовану кафедру у Львівському університеті. Відто-
ді молодий історик мав декілька зустрічей з представниками галицьких прихильни-
ків політики польсько-українського порозуміння, під час яких обговорювалися 
умови його переїзду до Львова. Навесні 1894 р., після офіційного номінування на 
посаду університетського професора, він також налагоджує перші епістолярні кон-
такти з адміністрацією філософського факультету Львівського університету, пропо-
нуючи та обстоюючи власне бачення як номенклатури навчальних українознавчих 
курсів, так і специфіки їх викладання. Верхня межа дослідження сягає другої полови-
ни 1930-х рр., коли після трагічної смерті М. Грушевського його львівські учні, як і 
решта української громадськості, розпочали всебічне осмислення масштабності 
його внеску в українську науку, зокрема у розбудову її схоларного сегменту. Початок 
Другої світової війни та прискорена радянізація західноукраїнських земель унемож-
ливили об’єктивне вивчення спадщини Великого Українця на його Батьківщині.

У цей загальний історіографічний контекст досить гармонійно вписується гру-
шевськознавча періодизація, яка збігається як із темпоральними характеристиками 
самої львівської школи, так і з відповідними віхами біографії її творця. Перший під-
період, що охоплює 1891 р. – першу половину 1894 р., характеризується підготовкою 
М. Грушевського до педагогічної праці у Львівському університеті та обговоренням 
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у середовищі творців «нової ери» пріоритетів його діяльності у галицькому П’ємонті, 
де також уперше було звернуто увагу київського магістранта на потребу виховання 
молодих наукових кадрів. Другий підперіод – 1894–1914 рр. – найважливіший, адже 
це час становлення та функціонування львівської школи в активній фазі. Третій під-
період охоплює роки від початку Першої світової війни, коли М. Грушевський був 
змушений назавжди залишити Львів, до його трагічної смерті у 1934 р. Згадане двад-
цятиліття характеризується непростими взаєминами українського історика зі свої-
ми колишніми вихованцями. Випробування війною, політикою та відстанню вияви-
лося корисним для обох сторін і від середини 1920-х рр. сприяло короткочасному 
відродженню особистої та професійної комунікації для реалізації як перерваних ли-
холіттям, так і почасти нових проектів. Останній зі згаданих підперіодів – 1934–
1939 рр. – позначений зародженням, за ініціативи та безпосередньої участі представ-
ників львівської школи, грушевськознавчих студій, де було зроблено перші кроки з 
вивчення особливостей науково-організаційної діяльності М. Грушевського, зокре-
ма його внеску у виховання нової наукової генерації. Відзначимо, що в головних сво-
їх складових запропонована вище періодизація всебічно обґрунтована у працях Лю-
бомира Винара та на сьогодні стала класикою грушевськознавства1.

Загальним теоретико-методологічним підґрунтям нашої праці став запропонова-
ний і розроблений Тетяною Поповою соціокогнітивний підхід при зверненні до істо-
ріографічної проблематики, котрий передбачає вивчення сукупного впливу на роз-
виток науки внутрішніх (інтерналістських, когнітивних) та зовнішніх 
(екстерналістських, соціальних) чинників2. Наше дослідження також орієнтоване на 
комплекс ідей культурно-інтелектуальної історії, котра вже довела свою інструмен-
тальну придатність для вивчення широкого спектру грушевськознавчої проблемати-
ки3. На відміну від традиційної історії історіографії, цей напрямок тяжіє до методо-
логічного плюралізму, міждисциплінарності, орієнтує дослідника передусім на 
вивчення інтелектуальної діяльності та процесів у сфері гуманітарного, соціального і 
природничо-наукового знання в їх конкретно-історичному соціокультурному кон-
тексті. Це спонукає дослідника вітчизняної історичної науки постійно зважати на ши-
роке історико-культурне тло становлення та функціонування історіографічних явищ4.

Певне методологічне навантаження в роботі має термінологічний апарат, що дає 
змогу організувати емпіричний історіографічний матеріал. У дослідженні викори-
стані гносеологічні можливості багатьох наукознавчих термінів, з яких підставовим, 
звісно, є «історична школа». При всій дискусійності обговорення змісту цього по-

1 Винар Л. Вступ до науки грушевськознавства // Український історик (далі – УІ). – 1996. – 
№ 1-4. – С. 37.

2 Див. докл.: Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Ново-
российского университета. – Одесса, 2007. – С. 72–75, 86–88.

3 Тельвак В. Методологічні проблеми сучасного грушевськознавства // Historia–mentalność–
tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii / Pod red. K. Polasik-Wrzosek, 
W. Wrzoska, L. Zaszkilniaka. – Poznań, 2010. – S. 53–62.

4 Див. докл.: Репина Л.П.  Что такое интеллектуальная история // Диалоги со временем. Альма-
нах интеллектуальной истории. 1. – М., 1999. – С. 7–9; Репина Л.П. Текст и контекст в интеллекту-
альной истории // Сотворение истории. Человек–память–текст: Цикл лекций / Ин-т «Открытое 
о-во». Фонд содействия, Казан. гос. ун-т; науч. ред. Л.П. Репина; отв. ред. Е.А. Вишленкова. – 
Казань: Мастер Лайн, 2001. – С. 309.
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няття та набору тих чи інших необхідних формальних і неформальних ознак сучасні 
дослідники виокремили стійкі критерії, за якими можна визначити існування школи 
(йдеться, головним чином, про наукові осередки другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст.): 1) комунікативний зв’язок між учителем та учнями, що полягає у педагогіч-
ному та неформальному спілкуванні; 2) спільність теоретико-методологічних (часті-
ше – методичних) позицій істориків, куди відносять також категоріальний апарат, за 
допомогою якого ведеться вивчення історії, принципи та методи роботи з джерела-
ми, розуміння завдань розвитку історичної науки тощо; 3) близькість конкретно-іс-
торичних досліджень, взаємопов’язаність тематики праць; 4) наявність у молодих 
учених схоларної ідентичності. Водночас, часто наголошується, що наукова школа – 
явище унікальне, тому для її виокремлення з загального потоку представників нау-
кового співтовариства можуть бути використані також специфічні, лише їй прита-
манні критерії, котрі будуть доповнювати вказану вище матрицю1.

Книга складається з двох частин. У першій, котра містить три розділи, йдеться 
про історіографію та джерела нашої теми, показано львівську школу як науковий 
феномен (структура, представництво, комунікативні засади та ін.), а також дослі-
джено внесок учнів М. Грушевського у вивчення різнопланової конкретно-історич-
ної проблематики. Друга частина об’єднує три додатки: малознані, навіть у колі фа-
хівців, рецензії видатного вченого та польських професорів Львівського 
університету на докторати галицьких істориків, біограми львівських учнів М. Гру-
шевського, а також фотододаток, де зібрано іконографію представників школи.

Насамкінець відзначимо, що запропонована спроба комплексного вивчення 
львівської історичної школи як історіографічного явища сприятиме не лише зрозу-
мілому розширенню проблематики грушевськознавчих досліджень, але й, плекаємо 
надію, стане поштовхом до переосмислення давно «прописаних» в нашій науковій 
культурі й перетворених на класичні «шкільних» феноменів і водночас сприятиме 
зверненню до призабутих або й свідомо маргіналізованих схоларних практик, котри-
ми насправді була багата інтелектуальна історія в Україні.

1 Див., напр.: Історіографічний словник: навч. посіб. для студ. іст. ф-тів ун-тів / С. І. Посохов, 
С. М. Куделко, Ю. Л. Зайцева та ін.; за ред. С. І. Посохова. – Х.: Сх.-регіон. центр гуманіт.-освітніх 
ініціатив, 2004. – С. 307–316; Тихонов В.В. Московская историческая школа в первой половине ХХ 
века: Научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. – М. ; 
СПб. : Нестор-История, 2012. – С. 13–17; Колесник І.  І. Українська історіографія: концептуальна 
історія. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 151–173.
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Розділ 1 
ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛ

1.1. Історіографічні образи львівської школи Михайла Грушевського

Галицька історична школа Михайла Грушевського як перший в українській науці 
національний схоларний феномен незмінно привертала увагу дослідників вітчизня-
ної інтелектуальної культури, починаючи від часу її формування. Вже в тогочасних 
працях, специфіка котрих полягає у можливості одночасного використання їх як іс-
торіографічних джерел і як критичної літератури, поступово складалося переконан-
ня про цілеспрямованість і планомірність зусиль М.  Грушевського для виховання 
наукових кадрів дослідників східноєвропейського минулого з числа його слухачів у 
Львівському університеті. При цьому певний час – до середини 1900-х рр. – здебіль-
шого йшлося тільки про коло учнів українського професора. Що цікаво, таке розу-
міння у той час було притаманне самим представникам львівської школи, а також її 
лідеру. У своїх звітах як голови НТШ М. Грушевський неодноразово у різних контек-
стах говорив про підготовлені ним кадри дослідників («моїх учнів»), не вживаючи 
при цьому поняття «школа»1. Самі молоді історики певний час теж воліли називати 
себе просто вихованцями львівського професора, а не представниками певного нау-
кового осередку.

Поштовхом до нової якості історіографічної рефлексії стало відзначення україн-
цями Львова десятиліття науково-педагогічної діяльності М. Грушевського в Галичи-
ні з видрукуванням ошатного збірника наукових праць на його пошану. Серед авто-
рів видання майже половину становили вихованці автора «Історії України-Руси», що 
не могло не впасти у вічі оглядачам цього свята. Цікаво, що саме ці оглядачі, а не 
безпосередні учасники «комерсу» першими заговорили про існування наукової шко-
ли українського професора. Так, якщо передмова до «Наукового збірника» містила 
традиційні згадки про численних учнів М.  Грушевського, то оглядач свята Борис 
Грінченко на сторінках київської «Нової громади» виразно вказав наддніпрянським 
читачам на появу нового феномену в українському науковому русі, що став вислідом 
цілеспрямованої науково-організаційної праці ювіляра. «Проф. Грушевський витво-
рив круг себе цілу школу людей, що поважно працюють тепер коло історії і зв’язаних 
з нею наук, – відзначив Б. Грінченко. – Скільки тяжкої праці мусив він на це положи-
ти, може зрозуміти добре тільки той, хто знає галицькі відносини і обставини, серед 
яких йому доводилось і доводиться працювати»2.

Проникливістю історіографічної рефлексії відзначився також польський рецен-
зент «Наукового збірника» Тадеуш Грабовський. На сторінках краківського журналу 
«Świat Słowiański» він, подібно до наддніпрянського колеги, побачив українського іс-

1 Див., напр.: Записка предложена археографічній комісії проф. Грушевським в справі видання 
корпусу матеріалів до історії козаччини // Хроніка НТШ. – Л., 1905. – Ч. 24. – С. 20.

2 П. В-й [Грінченко Б.] Свято у Львові // Нова громада. – К., 1906. – № 2 (Лют.). – С. 118.
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торика «в оточенні цілої школи»1. Тож необхідною виявилася певна відстороненість 
від українського наукового життя в Галичині, щоб зафіксувати появу в ньому нового 
історіографічного явища. Потребу такої дистанції влучно відзначив Дмитро Доро-
шенко: «Ми, сучасники і свідки тієї праці навіть і не можемо скласти їй належної 
оцінки, бо стоїмо занадто близько, перебуваємо постійно під її впливом, і тільки з 
дальшої, з історичної перспективи можна буде справедливо й докладно оцінити все, 
що зробив для України Грушевський, і зазначити місце, яке займає він серед великих 
синів свого народу»2.

Серед галицьких оглядачів про наукову школу М. Грушевського вперше заговори-
ли самі ж його вихованці, котрі від початку століття поступово усвідомлювали себе 
частиною дослідницького колективу, зосередженого довкола ідеї реалізації наукової 
програми автора «Історії України-Руси». Вже в лютому 1906 р. на згаданому «комер-
сі» з нагоди вручення винуватцю свята «Наукового збірника» один із найстарших 
учнів М.  Грушевського Денис Коренець, не використовуючи поняття «школа», у 
своєму виступі зазначив: «Він [М. Грушевський] до роботи наукової втягнув пере-
довсім молодих людий, з котрих більшість певне без єго приводу і заохоти не була б 
до неї взялася [...]»3. Окрім цього, молодий історик уперше торкнувся феномену 
львівської школи М. Грушевського. Зокрема, він вказав на особливість організацій-
ної структури школи, що полягала у її двоступеневості: 1) науковий семінар Львів-
ського університету; 2) секції, комісії та періодичні видання НТШ.

Відтоді практично всі помітні в науковому та публічному дискурсі краю учні 
М. Грушевського вважали за необхідне публічно відрефлектувати своє ставлення до 
створеного вчителем дослідницького осередку. Так, з нагоди п’ятнадцятиліття «За-
писок НТШ» Іван Кревецький уперше звернув увагу на те, що редаговане вчителем 
титульне видання Товариства стало науковою лабораторією львівської школи і саме 
«під його безпосереднім впливом стоїть цілий ряд молодших наукових сил у Галичи-
ні, під його патронатом виховуються й розвиваються нові, наймолодші адепти укра-
їнської науки по сьому боці кордону»4. Згаданий вплив, на переконання автора, по-
лягав у тому, що «в проф. М.  Грушевськім і в його численних наукових працях, 
розкинених також по всіх майже томах “Записок” в формі статей, наукових оглядів, 
дрібних заміток і бібліографії, дістала українська університетська молодіж у Галичи-
ні знаменитого практичного інструктора по методології, на яку давніша галиць-
ко-українська історіографія не звертала майже ніякої уваги. Історичні статі проф. 
Грушевського, друковані в “Записках”, а в останніх часах такі-ж статі його старших 
учеників були тими підручниками, з яких молодша генерація українських істориків 
у Галичині присвоювала собі практичним способом наукові методи автора Історії 
України-Руси й його історіософічні погляди, які не лишалися по заду від найкращих 

1 Tad. St. Gr.: Науковий збірник присьвячений професорови Михайлови Грушевському учени-
ками і прихильниками з нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894–1904). – Л., 
1906 // Świat Słowiański. – Rocznik IІ. – Kraków, 1906. – Czerwiec. – S. 441.

2 М. Ж-ко [Дорошенко Д.]. Двадцять п’ять років літературно-наукової діяльности проф. 
М. С. Грушевського // Рада. – К., 1910. – Ч. 134. – С. 2.

3 Коренець Д. Ювілей науки // Учитель. – Л., 1906. – Ч. 10. – С. 144.
4 Кревецький І. П’ятнадцять лїт істновання «Записок Наукового Товариства ім. Шевченка», 

1892–1906 // Літературно-науковий вістник (далі – ЛНВ). – 1907. – Т. XL, кн. Х. – С. 78.
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взірців найновішої історіографії Европи»1. Важливою особливістю згаданої статті 
І. Кревецького було те, що поряд із численними згадками «громади учеників» укра-
їнського вченого2, він уперше серед колег з університетських студій пише про «істо-
ричну школу проф. М. Грушевського»3.

Відзначимо, що розуміння НТШ як школоутворюючого осередку було властиве 
також наддніпрянським українцям. Наприклад, знайомлячи російського читача з га-
лицьким науковим рухом на сторінках петербурзького «Украинского Вестника», 
Дмитро Дорошенко кілька разів вказав на внесок професорів Львівського універси-
тету – членів Товариства у підготовку молодих кадрів українознавців. При цьому він 
уперше відзначив, що йдеться про виховання не лише нової генерації істориків, але 
й філологів-україністів: «“Наук[ове] Тов[ариство]” під керівництвом проф. Грушев-
ського створило цілу школу молодих українських істориків і філологів – вихованців 
переважно львівського університету, котрі дали багато цінних праць, особливо з іс-
торії України XVI–XVIII ст.: В. Герасимчук, Ів. Джиджора, Ів. Кревецький, М. Мо-
чульський, Ст. Томашівський, О. Целевич, та ін.»4.

Розуміння факту існування львівської історичної школи було властиве також то-
гочасним ідейним опонентам М. Грушевського. Тут варто згадати хоча б розлогі по-
лемічні статті Яна Камінського «Причинок до характеристики історичної школи 
проф. Грушевського» та «Новий причинок до характеристики історичної школи 
проф. Грушевського», в котрих польський автор полемізує з висновками Івана 
Крип’якевича щодо становища православної церкви на галицьких землях Речі По-
сполитої5. Важливим у лайливих оглядах Я. Камінського для подальшого осмислення 
феномену галицької школи виявилося те, що він одним із перших серед оглядачів 
українського інтелектуального життя співвідніс логіку історичної реконструкції 
східноєвропейського минулого у працях М. Грушевського та його львівських учнів, 
віднотовуючи при цьому спадковість і значну подібність оцінних інтерпретацій істо-
ричних подій і явищ.

Надалі про львівську історичну школу здебільшого згадувалося з нагоди відзна-
чення різноманітних ювілеїв М.  Грушевського, адже дописувачі, звісно, не могли 
оминути його науково-організаційної праці в Галичині. Така тенденція була властива 
як українським, так і польським, російським, чеським і західноєвропейським авто-
рам. При цьому неукраїнські оглядачі, зазвичай, просто вказували на факт існування 
львівської історичної школи. Наприклад, Карел Кадлец, показуючи чеському читаче-
ві різноплановість діяльності українського колеги у Львові, відзначив: «В своєму се-
мінарі [М. Грушевський] підготував багато молодих талантів до дослідницької праці 
та виховав собі досить велику історичну школу»6.

1 Там само. – С. 78–79.
2 Там само. – С. 78.
3 Там само. – С. 67–68.
4 Дорошенко Д. Ученое общество имени Шевченка во Львове // Украинскій Вестник. – Спб., 

1906. – №. 9 (16 июля). – С. 672.
5 Kamiński J. Przyczynek do charakterystyki szkoły historycznej prof. Hruszewskiego // Słowo 

Polskie. – Lwów, 1909. – № 528. – S. 1–2; № 530. – S. 1–2; Kamiński J. Nowy przyczynek do charakterystyki 
szkoły historycznej prof. Hruszewskiego // Słowo Polskie. – Lwów, 1909. – № 587. – S. 1–2; № 589. – 
S. 1–3.

6 Kadlec K. Mychajlo Hruševśkyj // Slovansky Přehled. – 1909. – № 11. – S. 166.
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Натомість українські оглядачі – від ювілею до ювілею – дедалі частіше вдавалися 
до нюансування історіографічного феномену львівської школи: її структурної специ-
фіки, кількісних параметрів, тематичних пріоритетів, концептуальних засад тощо. 
При цьому аж до початку Першої світової війни зазвичай відтворювалися відповідні 
місця з «Автобіографії» М.  Грушевського 1906 р. Для прикладу наведемо виступ 
Ф. Слюсаренка на святі з нагоди відзначення 25–ліття літературної праці львівського 
професора, котре відбулося у Петербурзі на початку грудня 1910 р. Виявляючи знач-
ну самостійність при характеристиці суспільно-політичної діяльності ювіляра, у сю-
жеті про львівську школу автор лише переповів слова самого М. Грушевського про 
значущість наукового семінару та приватних занять зі студентами у процесі фахово-
го вишколу молоді, а також поіменно згадав – за «Автобіографією» 1906 р. – перших 
вихованців автора «Історії України-Руси»1.

Нова якість історіографічної рефлексії була притаманна ювілейним публікаціям 
1916 р. та, особливо, 1926 р., коли школа припинила своє існування в активній фазі й 
можливим став узагальнюючий ретроспективний погляд на науково-організаційну 
діяльність М.  Грушевського в Галичині. Так, на п’ятдесятиліття видатного вченого 
короткими спогадами про особливості науково-педагогічної праці вчителя відгук-
нувся М. Кордуба2. Зокрема, він наголосив на розумінні М. Грушевським важливості 
залучення молодих українських учених до співпраці з виданнями та структурами 
НТШ, які стали творчою лабораторією школи.

Про важливість НТШ як інституційної підвалини львівської школи писали також 
інші автори ювілейних заміток 1916 р. Наприклад, Д. Гаркуша відзначав: «М. Грушев-
ський зробив товариство [НТШ] якби школою, в якій побирають науку, підготовку й 
виховання молоді сили. Тепер уже не вдаються за придбанням освіти до чужих нау-
кових інституцій, бо кожний має спроможність не тільки вчитися, а й працювати на 
власному ґрунті»3.

Звернулися тогочасні українські оглядачі також до проблеми психологічного клі-
мату львівської історичної школи. Приміром, К. Студинський у незакінченій статті 
з нагоди півстолітнього ювілею колеги по університету згадав про надзвичайну опі-
ку М. Грушевського над своїми вихованцями: «[...] Приготовлював до печати почат-
кові праці своїх учеників, доки не побачив, що вони вже самі спосібні до лету і до 
строго наук[ової] праці. Беріг він своїх учеників, як орел орлят, як печаливий отець 
своїх дітий»4.

Найбільшу глибину історіографічної рефлексії стосовно львівської історичної 
школи спостерігаємо в ювілейних публікаціях 1926 р. Як галицькі, так і наддні-
прянські українці, осмислюючи вплив науково-організаційної діяльності М. Гру-
шевського на вітчизняну культуру, підносили вагомість створення ним львівської 
історичної школи. Так, на сторінках «Діла» один зі студентів ювіляра і його близь-

1 Ф. С-ко. [Слюсаренко Ф.] Проф. Михайло Грушевський і його наукова діяльність // Рада. – К., 
1910. – № 287. – С. 2–3.

2 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова (особисті спомини) // Вісн. СВУ. – 1916. – 
Ч. 128. – С. 795.

3 Гаркуша Д. Професор Михайло Грушевський // Розвага. – Фрайштадт, 1916. – Ч. 12 (44). – С. 1.
4 ЦДІАУЛ. – Ф. 362 (Студинський Кирило – академік). – Оп. 1. – Спр. 80 (Статті про життєвий 

і творчий шлях М. Грушевського і Ю. Недведзького). – Арк. 3.
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кий співробітник з львівських часів В. Дорошенко відзначав: «Грушевський об’єд-
нав коло Наукового Т[оварист]ва всіх старших робітників, а крім того як професор 
університету й провідник Т[оварист]ва зібрав круг себе цілу плеяду молодих уче-
них, головно своїх учеників. І коли тепер дехто з них розійшовся в поглядах науко-
вих і суспільно-політичних з своїм учителем, то це не міняє справи й не зменшує 
заслуги вчителя: факт зостається фактом, що Грушевський утворив у Галичині цілу 
школу істориків»1.

Неодноразово про формування М. Грушевським наукової школи у Львові йшло-
ся також у виступах на ювілейному зібранні, котре відбулося у Києві 3 жовтня 
1926 р. Найвиразніше про це сказав старший колега ювіляра по школі В. Антонови-
ча Дмитро Багалій, аналізуючи його різноплановий внесок в українську історіогра-
фію. При цьому відзначимо дві важливі тези доповідача, котрі вплинули на подаль-
шу рефлексію стосовно схоларного доробку М.  Грушевського. Перша полягала в 
акцентуванні важливості наукового семінару львівського професора у становленні 
його школи: Д. Багалій цілком слушно підмітив, що молодший колега «вів семіна-
ри, котрі допомогли йому утворити школу учнів»2. Друге важливе спостереження 
торкалося структурної особливості львівської школи: «В університеті і Товаристві 
він утворив цілу школу учнів, що помогли йому зорганізувати наукову працю в 
широкому масштабові»3.

Не обійшли увагою шістдесятиліття М. Грушевського також українці на еміграції. 
При висвітленні багатогранної праці видатного вченого згадувалося і про творення 
ним наукової школи. Наприклад, співробітник ювіляра з передвоєнних часів Юрій 
Тищенко у своєму виступі на урочистій академії відзначив: «[...] М. С. Грушевський 
зумів приготовити цілий ряд наукових сил, які під його керівництвом зайняли в на-
шій науці поважні місця. О. Терлецький, Д. Коренець, М. Кордуба, С. Томашівський, 
С.  Рудницький, О.  Целевич, Юр.  Кмит, З.  Кузеля, О.  Чайківський, В.  Герасимчук, 
Ол. Сушко, Ф. Голійчук, Ів. Джиджора, Ів. Кревецький, Ів. Крип’якевич, М. Євшан й 
инші – це все учні М. С. Грушевського»4.

Плідність науково-організаційної діяльності М. Грушевського у Львові, зокрема 
творення ним школи, були також вагомим аргументом для його колег по академічно-
му середовищу при висуненні українського вченого на здобуття членства в наукових 
інституціях. Так, коли автор «Історії України-Руси» повернувся в Україну в 1924 р., 
російські приятелі зробили спробу обрати його членом-кореспондентом Російської 
академії наук, тим самим компенсуючи несправедливість у ставленні старого керів-
ництва імператорської АН до заслуженого славіста. При цьому ініціатор згаданого 
почину Сергій Платонов у своїй доповідній записці про наукову діяльність М. Гру-
шевського серед інших здобутків претендента зазначив: «Не залишаючи особистої 
наукової праці [...], він [М.  Грушевський] у Львові став організатором “Наукового 

1 Дорошенко В. Всеукраїнське свято (Ювілей акад. М.Грушевського) // Діло. – 1926. – Ч. 218. – С. 2.
2 Багалій Д. Академік М.Грушевський і його місце в українській історіографії // Червоний 

шлях. – 1927. – № 1. – С. 170.
3 Там само. – С. 181.
4 ЦДІАУК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 917 (Ю. Сірий. Академик М. С. Грушевський, як організатор 

наукової і культурно-національної праці на Україні. (Реферат виголошений в Празі 4-Х-го та в 
Подєбрадах 17/Х 1926 року на зібраннях Кубанських громад)). – Арк. 7.



14

Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

товариства імені Шевченка”, яке під його головуванням досягло значення ніби укра-
їнської академії наук. Це наукове товариство стало центром всіх місцевих наукових 
сил із найрізноманітніших спеціальностей, почало видавати низку наукових періо-
дичних публікацій [...], створило низку спеціальних секцій – з історії, філології, наук 
природничих та математичних»1.

Інший аспект цілісного аналізу науково-організаційної діяльності М.  Грушев-
ського досліджуваного періоду пов’язаний із появою у міжвоєнний час перших син-
тетичних оглядів української історіографії, в яких, зрозуміло, неможливо було обій-
ти увагою феномен львівської історичної школи. Однією з перших праць такого 
плану став «Огляд української історіографії» Д. Дорошенка, в якому було підсумова-
но та переосмислено його грушевськознавчі рефлексії попередніх десятиліть. Як 
представник державницького напряму в українській історичній думці, дослідник 
мав на меті в новому історіософському річищі осмислити творчу спадщину своїх 
попередників. У листі до В. Липинського від 2 лютого 1923 р. Д. Дорошенко писав з 
цього приводу: «Скоро має початись друком мій курс укр[аїнської] історіографії, 
котрий злажено у мене в дусі головно Вашої історіософії. Довелось цілком инакше 
оцінити Костомарова, Антоновича, Лазаревського, Грушевського, ніж то у нас при-
нято під впливом радикально-демократичного дурману. Знов же в иншому світлі ви-
ступає і вся стара історіографія кінця XVIII і перша пол[овина] ХІХ віку»2.

Науковій та організаційній діяльності М. Грушевського в «Огляді української іс-
торіографії» відведено цілий розділ. На тлі розгортання українських історичних сту-
дій другої половини ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. Д. Дорошенко показує солід-
ність внеску автора «Історії України-Руси» у становлення та дисциплінарне 
оформлення цілого спектру українознавства. І якщо оцінки історіографічних ідей 
М. Грушевського дійсно зазнали певних коректив у дусі державницької історіософії, 
то бачення вченим науково-організаційної діяльності старшого колеги залишилося 
незмінно компліментарним. Ба більше – саме на цій ділянці реалізації творчого генія 
М. Грушевського було зроблено особливий акцент в «Огляді української історіогра-
фії». Як найбільше досягнення автора «Історії України-Руси» у згаданій ділянці 
Д. Дорошенко слушно назвав створення львівської школи: «Вже в перших роках сво-
єї професорської діяльности у Львові проф. Грушевський виховав школу своїх учнів, 
котрі під його проводом і кермуванням узялися розроблювати ріжні періоди й пи-
тання української історії, містячи свої праці або матеріяли в ріжних публікаціях На-
укового Тов[ариства] ім. Шевченка. Досліди учнів і співробітників проф. Грушев-
ського були звернуті головно на часи литовсько-польські й козацькі»3. Окрім цього, 
Д. Дорошенко окремо схарактеризував творчий доробок найпомітніших представ-
ників школи М. Грушевського.

Згадки про львівську історичну школу бачимо також в історіографічних оглядах 
Д.  Багалія. Так, в історіографічному вступі до «Нарису історії України на соціаль-

1 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. – Ф. 585 (Архив С. Ф. Платонова). – 
Ед. хр. 634 (Платонов С. Ф. Докладная записка в историко-филологическое отделение Российской 
Академии Наук о научной деятельности М. С. Грушевского). – Л. 1 обр.

2 Вячеслав Липинський. Архів. Т. 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського. – 
Філяделфія, Пеннсильванія, 1973. – С. 43.

3 Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К.: Українознавство, 1996. – С. 194–195.
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но-економічному ґрунті», який з’явився друком в 1928 р., оцінки науково-організа-
ційної діяльності М. Грушевського практично збігалися з тими характеристиками, 
що їх висловив харківський академік під час святкування ювілею в 1926 р. Автор 
«Історії України-Руси» постає зі сторінок праці його старшого колеги як патріарх 
української історіографії, фундатор львівської історичної школи, видатний організа-
тор наукового руху. Наприклад, характеризуючи внесок М. Грушевського в розбудо-
ву наукового життя в Галичині, зокрема його працю на форумі НТШ, Д.  Багалій 
пише: «[...] І лише з приїздом до Львова М.С. Грушевського [НТШ] зробилося огни-
щем надзвичайно широкої, у всеукраїнському масштабі, і глибокої суто наукової 
праці, що набула, особливо в особі свого керовника, не лише все-українського, а й 
пан-українського, пан-слов’янського й навіть європейського значіння. І це тому, що 
воно об’єднало діяльність великого числа українських і галицьких істориків і га-
лицького, так би мовити, молодняку – учнів М. С. Грушевського»1. Частина «Нари-
су», спеціально присвячена внеску М. Грушевського в українську історичну науку, як 
відзначив Д. Багалій, була скороченою версією його статті, опублікованої в «Черво-
ному шляху».

Важливою для розуміння окремих аспектів проблем, які розглядаються в нашій 
роботі, є розлога мемуарна література, котра з’явилася у міжвоєнний час. Напри-
клад, у щоденнику та мемуарах близького приятеля М. Грушевського Євгена Чика-
ленка наводиться цікавий матеріал щодо особливостей науково-організаційної пра-
ці видатного вченого в Галичині, а також міститься низка цінних листів, котрі 
висвітлюють причини конфлікту в НТШ та обставини зумовленого цим від’їзду зі 
Львова в 1914 р.2. Цікавими для осмислення умов науково-організаційної роботи 
М. Грушевського у Львові та його взаємин з галицьким середовищем, зокрема зі сво-
їми учнями, є спогади Олександра Лотоцького3 та Михайла Мочульського4.

М.  Мочульський, наприклад, студіюючи у Львівському універистеті українську 
історію під керівництвом видатного вченого, згадував, що «проф. Грушевський ста-
вився завжди до молодих людей по-приятельські й старався знайти в них інтереси 
наукові чи літературні, а коли вже знайшов їх, то й знайомість з ним не маліла»5. 
Відтворюючи процес поступового залучення молодих галичан до наукової праці, 
М. Мочульський у деталях поділився із сучасниками спогадами про те, як М. Гру-
шевський «творить свою історичну школу»6.

На зламі 1920–1930-х рр. в радянській Україні до характеристики науково-органі-
заційної діяльності М. Грушевського львівської доби зверталися також молоді марк-

1 Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті. – Х.: ДВУ, 1928. – Т.1. –  
С. 42.

2 Чикаленко Є.Х. Спогади (1861–1907): В 3 ч. – Л., 1925. – 520 с.; Чикаленко Є.Х. Щоденник 
1907–1917. – Л.: Червона калина, 1931. – 496 с.

3 Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава, 1933. – Ч. 2. – 485 с.; Лотоцький О. Сторінки 
минулого. – Варшава, 1934. – Ч. 3. – 365 с.

4 Мочульський М. З останніх десятиліть життя Франка 1896–1916. Спогади і причинки // За сто 
літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. – К.: ДВУ, 
1928. – Кн. 3. – С. 226–284.

5 Там само. – С. 248.
6 Там само. – С. 239.
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систські історики. Проте розгорнута у цей час шалена кампанія боротьби проти 
«українського буржуазного націоналізму» та «псевдомарксизму» не залишала шан-
сів на об’єктивний аналіз проблеми. Промовистим свідченням цього слугує стаття 
Івана Кравченка «Фашистські концепції Грушевського і його школи в українській 
історіографії (академік Грушевський і його школа після повернення з білоеміграції)», 
в якій, за тогочасною таврувальною модою, всі без винятку представники львівської 
школи атестуються «гетьманцями» та «фашистами»1.

Підсумкові оцінки науково-організаційної діяльності видатного вченого прозву-
чали у розлогій меморіальній грушевськіані. Вона, за незначними винятками, мала 
компліментарний характер. Автори цих праць – сучасники та учні М. Грушевсько-
го – зазнали безпосереднього впливу історика, тому їхні характеристики різноплано-
вої спадщини академіка особистісно забарвлені. У грушевськознавчих нарисах сере-
дини – другої половини 1930-х рр. знаходимо не тільки численні згадки про львівську 
наукову школу, але й спроби її осмислення, в яких почали з’являтися нові історіогра-
фічні сюжети. Їхні контури проглядають вже у присвячених ученому некрологах.

Найчастіше автори меморіальних текстів зверталися до проблеми персонального 
складу львівської історичної школи, виробляючи своєрідний канон її кількісного ви-
міру, безкритично наслідуваний наступними поколіннями історіографів. Вже у цих 
дописах було закладено методологічну помилку, коли до представників школи залу-
чали чи не всіх скільки-небудь помітних у науці студентів українського професора. 
Доволі популярною стала теза, що практично всі тогочасні галицькі історики, котрі 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. студіювали у Львівському університеті, є пред-
ставниками школи автора «Історії України-Руси». Наприклад, говорячи про ваго-
мість науково-організаційної праці М. Грушевського, Петро Ісаїв торкнувся питання 
персонального складу галицького осередку українознавців: «Як професор львівсько-
го університету створив Г[рушевський] цілу школу своїх учнів і співробітників-істо-
риків, до яких належать: Богдан і Євген Барвінський, С. Рудницький, Ом. Терлець-
кий, Ол.  Целевич, Ст.  Томашівський, М.  Кордуба, В.  Герасимчук, І.  Джиджора, 
І. Кревецький, І. Крипякевич, М. Чубатий, Д. Коренець, Ф. Срібний, Богдан Бучин-
ський і Ол. Сушко, – які подрібно опрацювали цілу низку важніших моментів нашої 
історії»2. Як бачимо, автор значно доповнив запропонований самим М. Грушевським 
в «Автобіографії» перелік учнів, припустившись при цьому згаданої щойно помил-
ки, котра безкритично була перейнята наступними дослідниками. Так, до складу 
школи він безпідставно зарахував Євгена Барвінського та Миколу Чубатого: перший 
був вихованцем Ісидора Шараневича та польських професорів, а другий лише відві-
дував заняття М. Грушевського в останні передвоєнні роки, але як дослідник сфор-
мувався уже в міжвоєнний час.

Своє бачення персонального складу львівської історичної школи виклали також 
інші автори некрологів. Найобережнішим у цьому питанні виявився близький коле-
га М. Грушевського Володимир Дорошенко, котрий назвав лише його видатних уч-
нів: «Незабаром виховав він [М. Грушевський] цілу власну школу молодих істориків, 

1 Кравченко І. Фашистські концепції Грушевського і його школи в українській історіографії 
(академік Грушевський і його школа після повернення з білоеміграції) // Зап. Іст.-археограф. 
ін.-ту. – К.: Вид-во ВУАН, 1934. – № 1. – С. 9–54.

2 Ісаїв П. Михайла Грушевський (1866–1934) // Дзвони. Літ.-наук. місячник. – Річник IV. – Л., 
1934. – С. 573.
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що згодом здобули собі в науці імя (С. Томашівський, М. Кордуба, О. Терлецький, 
Ів. Крипякевич, Д. Коренець та инші)»1.

До питання персонального виміру школи М. Грушевського зверталися також за-
хідні приятелі українського вченого, котрі відгукнулися на його смерть не лише ко-
ротенькими некрологами, але й розлогими аналітичними дослідженнями. При цьо-
му вони виявилися обережнішими у цій справі, аніж їхні українські колеги, хоча й 
зазнали впливу їхніх реконструкцій. Наприклад, довголітній колега М. Грушевського 
по Львівському університету Пшемислав Дамбковський, зокрема, відзначив: «З його 
історичної школи вийшло ціле наступне покоління українських істориків. Кількість 
його учнів, котрі з часом зайняли в українській науці видатне становище, є дуже 
значною, належать до того грона між іншими: Богдан Барвінський, Іван Крип’яке-
вич, Микола Чубатий, Стефан Томашівський, Стефан Рудницький, Мирон Кордуба, 
Олег Целевич, Іван Кревецький та інші»2.

У меморіальній грушевськіані знаходимо також важливі рефлексії з приводу 
структурної особливості львівської школи. При цьому чи не найбільше йшлося про 
вагомість наукового семінару автора «Історії України-Руси» у справі фахового виш-
колу галицької молоді. Так, Дмитро Дорошенко зазначав: «Свій семінар з історії він 
[М.  Грушевський] перетворив на справжню наукову лабораторію, з якої протягом 
років вийшли славетні вчені з такими іменами як Ст. Томашівський (помер 1931 р.), 
М. Кордуба, І. Джиджора (помер 1919 р.), І. Кревецький, І. Крип’якевич та інші». По-
дібним чином висловилися про значення наукового семінару у становленні школи 
М. Грушевського також інші українські автори посмертних публікацій3.

На вагомість наукового семінару як творчої лабораторії львівської школи зверта-
ли увагу також західні автори. Так, Отто Геч наголосив: «Його [М. Грушевського] се-
мінар у Львові був школою високого рангу, з якої вийшла низка науковців-істориків 
України»4. На жаль, наступні покоління грушевськознавців не поглибили наведених 
спостережень, що вплинуло на загальну недооцінку впливу наукового семінару 
М. Грушевського, як, зрештою, і всієї його педагогічної праці у Львівському універ-
ситеті, на становлення школи.

Вагомість археографічної складової у фаховому вишколі молодих галицьких істо-
риків на сторінках «Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven» розглянув Б. Круп-
ницький5. Він відзначив, що з метою системної реконструкції українського історич-
ного процесу М.  Грушевський засновує Археографічну комісію при НТШ та 

1 Дорошенко В. Михайло Грушевський // Життя і знання. Ілюстров. попул.-наук. журн.-місяч-
ник. – Л., 1935. – Січень. – Ч. 1. – С. 1. Див. також: Дорошенко Вол. Михайло Грушевський // Віст-
ник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. – Річник ІІІ. – Л., 1935. – С. 45.

2 Dąbkowski P. Wspomnienia pozgonne. Michał Hruszewśki // Przewodnik historyczno-prawny. 
Czasopismo kwartalne. – Lwów, 1937. – Rocznik V. – S. 138–139.

3 Див., напр.: Shulgin A. Mykhailo Hrushevsky (1866–1934) // The Slavonic and East European 
Review. – London, 1935–1936. – Volume fourteen. – P. 176–181.

4 Hoetzsch O. Michael Hruševśkyj // Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. – Berlin, 1935. – 
Bd. IX. – S. 162.

5 Krupnytskyi B. Die archaeographische Tätigkeit M.Hrushevskyj’s // Jahrbücher für Kultur und 
Geschichte der Slaven. – Breslau, 1935. – Bd. XI. – S. 610–621. Див. переклад: Крупницький Б. Архео-
графічна діяльність М.Грушевського / Перекл. С.Кіржаєва // Історія укр. археографії: Персоналії. – 
К., 1993. – Вип. 1. – С. 84–97.
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започатковує низку документальних видавничих серій, де, поряд зі знахідками львів-
ського професора віднайдені джерела друкують також підготовлені у науковому се-
мінарі його учні. Демонструючи змістове розмаїття джерел, опублікованих ученим 
та його вихованцями, Б. Крупницький уперше звертається до характеристики мето-
дики та методології джерелознавчих пошуків представників львівської школи. На 
його переконання, поряд із критичним підходом до віднайдених джерел вони також, 
зазвичай, застосовували порівняльний і статистичний методи. Редакційна техніка 
львівської школи базувалася на прийнятому М. Грушевським принципі точного від-
творення тексту джерела, навіть якщо помилка автора чи переписувача була очевид-
ною. Завдяки розгорнутій у Галичині М. Грушевським та його учнями едиційній ро-
боті, підсумовує Б. Крупницький, багато проблем історії України доби середньовіччя 
та раннього модерного часу вдалося джерельно забезпечити. Найбільший корпус 
джерел, віднайдених головою школи та його учнями в архівосховищах багатьох єв-
ропейських країн, стосувався історії козаччини: «Від 1905 р. Грушевський розпочав з 
учнями, колишніми вихованцями свого історичного семінару, а тепер членами Архе-
ографічної комісії, енергійну роботу у визначеному напрямку»1. Ця планомірна пра-
ця, переконує Б.  Крупницький, уможливила створення новаторських розвідок як 
засновником школи, так і її молодими представниками.

Цілком очікувано найсолідніший внесок у меморіальну грушевськіану зробили 
львівські учні автора «Історії України-Руси». Їхні різнопланові студії, присвячені 
пам’яті вчителя, були найбільш емоційно забарвлені та містили всебічний аналіз 
його науково-організаційної праці у Галичині. Цікавими виявилися також рефлексії 
галицьких учених стосовно особливостей реалізації М. Грушевським його схоларних 
планів. Так, М.  Кордуба у кількох меморіальних дописах, поглиблюючи попередні 
грушевськознавчі рефлексії, поділився із сучасниками своїми спогадами про станов-
лення львівської школи та особливості реалізації молодими вченими наукової про-
грами вчителя. Він вкотре звернув увагу на значущість наукового семінару та 
privatisima М. Грушевського2. Вказав М. Кордуба також на особливості його педаго-
гічної філософії, що полягала у поступовому ускладненні завдань для початкуючих 
дослідників: залучення їх спочатку до бібліографічного відділу «Записок НТШ», а 
згодом до більш самостійних студій3. Ділячись власними спогадами, галицький до-
слідник розкрив особливості взаємин видатного вченого зі своїми учнями, вказуючи 
на послідовний демократизм Грушевського-педагога4. Наведені спостереження 
М. Кордуби стали одними із найпопулярніших у повоєнному грушевськознавстві.

Розлога меморіальна грушевськіана належала також перу І. Крип’якевича. Нази-
ваючи вчителя «великим педагогом», галицький дослідник розкрив особливості пси-
хологічного клімату та комунікативних практик львівської школи. Він на багатьох 

1 Крупницький Б. Археографічна діяльність М.Грушевського / Перекл. С.Кіржаєва // Історія 
укр. археографії: Персоналії. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 88.

2 Korduba M. Michael Hruševkyj als Forscher und als Organizator der wissenschaftlichen Arbeit // 
Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. – Berlin, 1935. – Bd. IX. – S. 164–173.

3 Korduba M. Michał Hruszews’kyj jako uczony. Wspomnienia // Przegląd Historyczny. – Warszawa, 
1935. – Serji drugiej tom dwunasty. – S. 404.

4 Korduba M. Michael Hruševkyj als Forscher und als Organizator der wissenschaftlichen Arbeit // 
Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. – Berlin, 1935. – Bd. IX. – S. 168.
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прикладах показав демократизм характеру українського професора, що стало запо-
рукою наукової продуктивності створеного ним наукового осередку.

Окремо І. Крип’якевич зупинився на проблемі кількісного виміру львівської шко-
ли, навівши найбільш коректний серед сучасників перелік: «[М. Грушевський] ви-
кладав історію України і вів історичні вправи; виховав цілий ряд українських істори-
ків, як Омелян Терлецький, Денис Коренець, Богдан Барвінський, Мирон Кордуба, 
Степан Томашівський, Степан Рудницький, Олег Целевич, Юрій Кміт, Зенон Кузеля, 
Осип Чайківський, Василь Герасимчук, Олександр Сушко, Федір Голійчук, Іван 
Джиджора, Іван Кревецький, Богдан Бучинський, Іван Крип’якевич, Іван Шпитков-
ський, Федір Срібний, Меланія Бордун, Володимир Гребеняк та інші»1. Звернемо ува-
гу на те, що в цьому переліку уперше в тогочасній літературі з’явилося ім’я Меланії 
Бордун, постать якої подальше грушевськознавство, на жаль, проігнорувало. Водно-
час без достатніх підстав серед представників школи згаданий молодий галицький 
археолог В. Гребеняк, який лише відвідував деякі заняття М. Грушевського, але спе-
ціалізувався з археології.

І. Крип’якевичу також належить перша спроба підсумування кількісного складу 
львівської історичної школи. Щоправда, вона була зроблена у популярному нарисі 
про Великого Українця – першій повній ілюстрованій біографії М. Грушевського, ви-
данням якої «Просвіта» вшанувала свого почесного члена. Вочевидь маючи на меті 
вразити читача величчю науково-організаційної праці вчителя, І. Крип’якевич без 
належної аргументації заявив про «сотню учнів» М. Грушевського2. У цьому випадку 
він цілком піддався тогочасній традиції ототожнення студентів-істориків львівсько-
го професора з представниками його школи. Авторитет учня М. Грушевського вия-
вився настільки великим, що до його слів некритично поставилися як представники 
діаспорної, так і значною мірою, сучасної науки.

Важливим для подальшої історіографії стало також спостереження І. Крип’яке-
вича щодо значення Історично-філософічної секції НТШ та видань Товариства як 
наукових лабораторій львівської школи. Галицький історик відзначав: «[М.  Гру-
шевський] перевів основну реорганізацію НТШ, підніс його до рівня академії наук, 
згуртував і виховав велике число дослідників»3. Окрім цього, І. Крип’якевич поді-
лився своїми спогадами про те, як учений поступово залучав своїх учнів до роботи 
у секціях і численних публікаціях НТШ: спершу давав прості завдання бібліогра-
фічно-критичного характеру, а з часом ставив більш серйозні дослідницько-пошу-
кові цілі4.

Своїми рефлексіями про львівську школу поділився також Зенон Кузеля. У рефе-
раті, виголошеному на академії пам’яті М. Грушевського, проведеній 7 грудня 1934 р. 
в Українському науковому інституті в Берліні, він зосередився на науково-організа-

1 Крип’якевич І. Михайло Грушевський // Хроніка НТШ. – Л., 1935. – Т. 72. – С. 5. Див. також: 
Грушевський як учений. Жалібне Засідання в Науковім Т-ві ім. Шевченка. З приводу смерти 
Михайла Грушевського // Нова зоря. – 1934. – Ч. 95. – С. 5.

2 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність. – С. 460, 468.
3 Крип’якевич І. Михайло Грушевський // Хроніка НТШ. – Л., 1935. – Т. 72. – С. 5.
4 Крип’якевич І. Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського 

у 1894–1913 роках // Записки НТШ. Праці іст.-філос. секції. – Т. ССХХІІ. – Л., 1991. – С. 392–411.
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ційній та громадсько-політичній діяльності М. Грушевського в Галичині1. Доповідач 
цілісно висвітлив головні здобутки різнобічної праці вченого львівської доби його 
життя, підкресливши її вагу для модернізації галицького українства та духовного 
об’єднання розділених кордонами земляків. Окремо З. Кузеля зупинився на персона-
лійному вимірі львівського наукового осередку: «Зі школи Грушевського вийшли 
між іншими такі визначні галицько-українські наукові сили, як Степан Томашів-
ський, Мирон Кордуба, Іван Крипякевич, Іван Джиджора, Іван Кревецький, Омелян 
Терлецький, Василь Герасимчук, Микола Чубатий, що є сьогодні прикрасою україн-
ської історіографії»2. Впадає у вічі відсутність у цьому переліку самого З. Кузелі. Во-
чевидь, автор згадав лише тих представників школи, котрі проявили себе на ниві іс-
торичної науки.

Таким чином, протягом кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. були зроблені перші 
спроби аналізу науково-організаційної роботи М. Грушевського в Галичині загалом, 
а також особливостей функціонування його львівської історичної школи зокрема. 
Щоправда, це були не комплексні дослідження, а вивчення наукової спадщини го-
ловних репрезентантів школи (за поодинокими винятками посмертних публікацій 
меморіального характеру, присвячених Б. Бучинському3, І. Джиджорі4 та С. Томашів-
ському5), ще не провадилося. Стислу інформацію біографічного характеру про го-
ловних репрезентантів львівської школи було зібрано в Українській загальній енци-
клопедії6.

Початок Другої світової війни, форсована радянізація всіх сторін життя на Захід-
ній Україні остаточно унеможливили не заідеологізований аналіз різнопланового 
доробку М. Грушевського на Батьківщині. Після 1939 р., як зауважив Олександр Ог-
лоблин, розпочинається новий етап розвитку української історіографії, що опини-
лась «на вигнанні»7. Користуючись, з об’єктивних причин, обмеженою джерельною 
базою, українські історики, поряд зі своїми західними колегами, продовжували за-
початковані раніше дослідницькі традиції осмислення науково-організаційної спад-
щини видатного вченого, зазвичай, переповідаючи сформульовані у попередні деся-

1 Кузеля З. Михайло Грушевський та його діяльність на Західній Україні // Вісти з Укр. наук. 
ін-ту в Берліні. – Берлін, 1935. – № 2. – С. 3–7. Див. також: Kuziela Z. M. Hruschewskyj und seine 
Tätigkeit in den westukrainischen Ländern // Prof. Michael Hruschewskyj Sein Leben und sein Wirken 
(1866–1934). Vorträge des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes anläblich der Todesfeier an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. – Berlin, 1935. – S. 29–37.

2 Кузеля З. Михайло Грушевський та його діяльність на західно-українських землях // Діло. – 
1935. – Ч. 70. – С. 4.

3 Грушевський М. Богдан Бучинський. Посмертна згадка // Записки НТШ. – 1907. – Т. LXXVIII. – 
С. 76–178.

4 НТ.ТШ. [Наукове Товариство Тараса Шевченка]. Джиджора Іван Миколайович // Україна. – 
1924. – Кн. 3. – С. 182; Грушевський М. Передмова // Джиджора І. Україна в першій половині XVII 
віку: Розвідки і замітки. – К., 1930. – С. ІІІ–VІІІ.

5 С.  Томашівський: історик, політик, публіцист. – Л.: Накладом Організаційного комітету 
УКНП (Укр. Катол. Нар. партії), 1931. – 80 с.

6 Українська загальна енциклопедія: В 3-х т. – Львів; Станіславів; Коломия, б/д. – Т. 1. – С. 355, 
1066; Т. 2. – С. 268, 1138.

7 Ohloblyn O. Ukrainian Historiography (1917–1956) // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts 
and Sciences in the U.S. – 1957. – Vol.V–VI. – P. 395.
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тиліття тези про значущість для української культури діяльності представників 
львівської історичної школи. Розгляд лише друкованих творів, утруднений доступ до 
підставової українознавчої літератури, неможливість аналізу «індивідуальних» тек-
стів, архівних матеріалів – одна з помітних рис цього періоду грушевськознавства, 
що тривав до кінця 1980-х років.

Сформована в міжвоєнний період специфіка грушевськознавчої рефлексії в ас-
пекті аналізу особливостей реалізації Великим Українцем схоларних планів протя-
гом галицької доби наклала свій відбиток на праці, які з’явилися в діаспорній істо-
ріографії у перші повоєнні десятиліття. Тут найчастіше подибуємо традиційні згадки 
про найбільш знакових львівських учнів М. Грушевського та вказівки на творення 
ним першої національної школи української історіографії в Галичині без докладні-
шого наукознавчого аналізу цього феномену. Для прикладу наведемо доволі типову 
характеристику з історіографічного огляду до першого тому «Історії України» Н. По-
лонської-Василенко: «Великою заслугою М. Грушевського було створення у Львові 
історичної “школи”, головними представниками якої були С. Томашівський, М. Кор-
дуба, І.  Крип’якевич, І.  Кревецький, І.  Джиджора, В.  Герасимчук, Б.  Барвінський, 
О. Терлецький та інші»1.

Поряд зі згаданою тенденцією у грушевськознавчих публікаціях поступово нако-
пичувалася інформація, яка проливала світло на різноманітні маловідомі аспекти 
науково-організаційної праці вченого на галицьких теренах. Так, цінним внеском у 
розширення джерельної бази окресленої проблеми стала публікація розлогої мему-
арної літератури, в якій нерідко висвітлювалися особливості реалізації М. Грушев-
ським його програми розбудови організаційного кістяка української науки, його вза-
ємин з галицьким середовищем (зокрема з представниками його школи), боротьба 
вченого за український університет, його сприяння студіюючій молоді і т.  ін. Осо-
бливо багато ця література давала для розуміння взаємин М. Грушевського з галиць-
кими українцями, зокрема і психологічного клімату львівської школи, а також ґенези 
та перебігу конфліктів у НТШ, що призвели до розриву вченого з деякими учнями та 
його резиґнації з головування у Товаристві. Для прикладу згадаємо інформативні 
для нас спогади Дмитра Дорошенка2 та Юрія Тищенка (Сірого)3.

Зауважимо, що чимало українських інтелектуалів, котрі опинилися на вигнанні, 
поділяли ідеї державницької історіографії та нерідко симпатизували гетьманському 
політичному табору, а це визначало певну оцінну специфіку їхнього критичного 
звернення до постаті та творчості М. Грушевського, котрий змальовувався «останнім 
і найбільшим» представником народницького напряму. Поряд з тим відзначимо, що 
діаспорні дослідники поступово відмовлялися від стереотипного та конфліктного 
сприйняття народницького та державницького відламів у нашій історіографії винят-
ково крізь призму їх здатності ідеологічно обґрунтувати визвольні змагання україн-
ського народу. Врешті, було слушно зауважено: народництво та державництво – це 
послідовні генетично пов’язані етапи у розвитку нашої науки, а кожен історіографіч-

1 Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – Т. 1. До середини XVII століття. – Мюнхен, 
1972. – С. 24.

2 Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле 1901–1914. – Вінніпеґ ; Манітоба, 1949. – 164 с.
3 Сірий Ю. (Тищенко). Велетень української науки (Уривок зі спогадів про М.  С.  Грушев-

ського) // Україна. – Париж, 1949. – Ч. 2. – С. 78–84.
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ний феномен варто розглядати в контексті тієї епохи, що його породила1. Утім, і на-
далі визнавалася більша актуальність державницької історіософії, тому цілком аргу-
ментованою вважалася критика істориками-державниками різнопланової спадщини 
видатного вченого2.

З огляду на фальсифікацію діяльності М. Грушевського в радянській історіогра-
фії, а також певне занедбання систематичного дослідження спадщини вченого укра-
їнознавчими науковими осередками при американських, канадських і західноєвро-
пейських університетах ініціативна група на чолі з О. Оглоблиним та Л. Винаром у 
1963 р. утворили Українське історичне товариство та заснували журнал «Україн-
ський історик» як друкований орган Товариства3. У 1966 р. його члени своїми публі-
каціями започаткували новий міждисциплінарний напрям – грушевськознавство. 
Відтоді і донині на сторінках «Українського історика» неодмінно присутні грушев-
ськознавчі дослідження, а томи за 1966, 1984, 1991, 1996, 2002, 2004, 2006 рр. були 
цілковито присвячені згаданій тематиці4. Прикметно, що поступово розбудовуючи 
структуру та обґрунтовуючи теоретико-методологічні засади нової дисципліни, її за-
сновник Л. Винар серед першочергових завдань, які стоять перед грушевськознавця-
ми, визначив також дослідження науково-організаційної та педагогічної діяльності 
М. Грушевського в Галичині5.

Своєрідним поштовхом до розширення грушевськознавчого пошуку стало ініці-
йоване членами УІТ широке відзначення століття від дня народження М. Грушев-
ського. Серед величезної маси публікацій, у яких аналізувався життєвий і творчий 
шлях історика, у традиційному річищі йшлося про неперевершеність його науко-
во-організаційної праці, що полягала у створенні наукової школи у Львові. Напри-
клад, у ювілейному томі «Українського історика» з’явилося декілька публікацій, ціка-
вих у розрізі нашого дослідницького завдання. Так, О.  Оглоблин у біографічному 
нарисі про М. Грушевського ствердив, що видатний учений «[...] створив у Львові 
наукову школу українських істориків»6. При цьому дослідник відзначив також спе-

1 Крупницький Б. Михайло Грушевський і його історична праця // Грушевський М. Історія 
України-Руси. – Нью-Йорк, 1954. – Т. 1. – С.  І–ХL; Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки 
нової України // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т. 1. – С. 184–190; Круп-
ницький Б. Історіознавчі проблеми історії України: зб. ст. (на правах рукопису). – Мюнхен: УВУ, 
1959. – С. 1–17, 95–103.

2 Полонська–Василенко Н. Перша державницька праця з історії України. До 30–ти річчя виходу 
в світ «Історії України» д–ра Ст. Томашівського // Державницька думка. – 1951. – Ч. 4. – С. 4–14; 
Білас Л. Криза нашого образу історії // Ярослав Ісаєвич. Лев Білас і його історіографічні праці; Лев 
Білас. Криза нашого образу історії. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
2002 (Сер. «Історики України»). – С. 26–56.

3 Винар Л. Вступ до науки грушевськознавства // Любомир Винар. Грушевськознавство: ґенеза 
й історичний розвиток. – Київ; Львів; Париж; Нью-Йорк; Торонто, 1998. – С. 22.

4 Див. про це докл.: Сакада Л. «Український історик»: Ґенеза, тематика, постаті. – Нью-Йорк; 
Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – С. 226–233; Гирич І. Внесок «Українського історика» в гру-
шевськознавство // УІ. – 1994. – № 1–4. – С. 102–109; Тельвак В.В. Проблеми дослідження теорети-
ко-методологічної спадщини М.Грушевського на сторінках «Українського Історика» // УІ. – 2003. – 
№ 1–5. – С. 177–192.

5 Винар Л. Думки з приводу п’ятдесятих роковин смерти Михайла Грушевського // УІ. – 1984. – 
№ 1–4. – С. 11.

6 Оглоблин О. Михайло Сергієвич Грушевський (1866–1934) // УІ. – 1966. – № 1–2. – С. 7.
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цифіку структури школи, що охоплювала кафедру у Львівському університеті та сек-
ції і комісії НТШ. Зауважимо, що аналогічно про значущість для української культу-
ри науково-організаційної праці М.  Грушевського писали з нагоди ювілею також 
представники української інтелектуальної еміграції в Західній Європі1.

У ювілейному томі редакція «Українського історика» започаткувала важливу тра-
дицію публікації матеріалів мемуарного та епістолярного характеру, зміст яких від-
бивав особливості науково-організаційної праці М.  Грушевського галицької доби. 
Так, Борис Мартос поділився своїми спогадами про взаємини видатного вченого з 
галицькою молоддю, відзначивши щирий демократизм його характеру: «Мені особ-
ливо подобалося, що Михайло Сергійович розмовляв з нами, студентами, як з това-
ришами, без жадного менторства в тоні, з добродушною усмішкою [...]. Я тоді поба-
чив, що Грушевський був не тільки видатним науковцем, професором, а й порадником 
молоді»2.

Ювілей М. Грушевського, як зазначає Олексій Ясь, «став формальним приводом 
для з’ясування взаємовідносин між “народницькою” та “державницькою” історіо-
графічною спадщиною у висвітленні та інтерпретації дослідників з діаспори»3. Яскра-
вою ілюстрацією такого з’ясування стала талановито написана стаття Омеляна Прі-
цака «У століття народин М. Грушевського», що своїм гіперкритицизмом стосовно 
Великого Українця істотно різнилася від решти публікацій4. Серед іншого, у своїй 
статті О. Пріцак звернувся також до проблеми особливостей комунікації М. Грушев-
ського зі своїми молодшими колегами. На противагу численним свідченням сучас-
ників про толерантне та товариське ставлення львівського професора до своїх мо-
лодших співробітників, дослідник категорично твердив, що «деякі риси його 
[М. Грушевського] особистого характеру не дали йому змоги стати ідеалом організа-
тора науки. [...] Він був дуже тяжкою людиною в співжитті, автократичної вдачі, хоч 
“ліберал” та демократ з переконання, несправедливий, не шанував дрібної мозоли-
стої праці»5. Попри всю однобічність наведених оцінок, провокативна за своїм ха-
рактером праця О. Пріцака інтенсифікувала грушевськознавчий пошук у діаспорно-
му українознавстві.

Святкування століття М. Грушевського посилило увагу наукової громадськості до 
проблем вивчення його життя та діяльності. Особливо активно розбудовували гру-
шевськознавство члени УІТ. В аспекті нашого дослідницького зацікавлення відзна-
чимо, що найбільше науковці української діаспори просунулися у з’ясуванні непро-
стих взаємин М.  Грушевського з галицькою громадою та з’ясуванні причин його 

1 Див., напр.: Borschak E. Michel Hrouchevsky // Bulletin Franko–Ukrainien. – Paris, 1966. – № 26. – 
P. 8–29; Choulgine A. Michel Hrouchevsky et sa conception de l’Histoire de L’Est Europeen // Bulletin 
Franko–Ukrainien. – Paris, 1966. – № 26. – P. 30–39; Fedenko P. Na stulecie Michajły Hruszewskiego // 
Kultura. – Paryż, 1967. – № 12. – S. 111–122.

2 Мартос Б. М.С.Грушевський, яким я його знав // УІ. – 1966. – № 1–2. – С. 73.
3 Ясь О. В. Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945–1991 рр.: 

Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України; Ін-т історії України. – К., 2000. – Арк. 140.
4 Див. аргументовану критику статті О. Пріцака: Винар Л. Думки з приводу п’ятдесятих роко-

вин смерти М.Грушевського. // УІ. – 1984. – № 1–4. – С. 17; Антонович М. До дискусії навколо 
М. Грушевського // УІ. – 1991–1992. – №3–4/1–4. – С.370–379.

5 Пріцак О. У століття народин М.Грушевського // Листи до приятелів. – Нью-Йорк, 1966. – 
№5–7. – С. 226–227.
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конфліктів в НТШ. Зокрема, доволі докладно вивчені стосунки видатного вченого зі 
своїм найталановитішим учнем С. Томашівським. Так, Марко Антонович опубліку-
вав оригінали та переклад зізнань галицького вченого перед військовим польовим 
судом міста Львова. На підставі опублікованих матеріалів дослідник дійшов виснов-
ку: «Зізнання д-ра С. Томашівського є сумним документом часу і мимовільним під-
твердженням правильности положень М. Грушевського, які він висловив у книжці 
“Наша політика” (Львів 1911). Декілька разів С. Томашівський називає М. Грушев-
ського «обвинуваченим», однак, всупереч законам етики і моралі, обвинувачує його 
у різних “злочинах”. Враховуючи той факт, що С. Томашівський завдячував М. Гру-
шевському дуже багато ще з студентських часів і що він спершу був палким прихиль-
ником його, то ці обвинувачення набирають ще темнішої фарби»1.

Такі висновки викликали полемічну репліку Юрія Ґерича, який, навівши власні 
аргументи, твердив: «Він [С. Томашівський] міг в тому чи іншому питанні не мати 
рації, міг помилятися в оцінці Грушевського як особи, міг улягати хвилевим настро-
ям [...], але щоб він, місто-голова центральної української установи, український па-
тріот робив “доноси” на того, кого пару років тому величав своїм учителем і провід-
ником, то це цілковитий нонсенс, це інвектив, який нещасним збігом потрапив у 
“спомини”, а звідтіля набув історичної сили»2.

З власним аргументованим поглядом на згадану проблему у короткій ремарці ви-
ступив також головний редактор «Українського історика» Л. Винар, солідаризував-
шись із висновками М. Антоновича3. Відзначимо, що сучасні дослідники конфліктів 
в НТШ цілком поділяють спостереження Л. Винара та М. Антоновича.

Не менш насиченим у діаспорній історіографії було обговорення проблеми науко-
во-організаційної праці М. Грушевського на форумі НТШ. Дослідники цілком слуш-
но вказували, що саме Товариство стало головною інституційною підвалиною львів-
ської історичної школи. У такому ключі до згаданої проблеми підійшов, наприклад, 
Борис Крупницький, продовжуючи свої дослідження творчої спадщини видатного 
вченого міжвоєнного часу4.

Підсумковою для розуміння проблеми вагомості структур і видань НТШ у ста-
новленні львівської школи треба вважати монографію Л. Винара «Михайло Грушев-
ський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка (1892–1930)»5. У ній засновник гру-
шевськознавства на багатьох прикладах переконливо довів значущість створених 
М. Грушевським секцій, комісій та періодичних видань Товариства у справі фахового 
вишколу нової генерації українських істориків. Наприклад, звертаючись до пробле-
ми реорганізації М. Грушевським «Записок НТШ», автор книги відзначив: «Від 1897 
формат Записок збільшився. До співпраці в журналі Грушевський притягнув визнач-

1 Антонович М. Зізнання Степана Томашівського: коментарі і переклад // УІ. – 1972. – № 1–2. – 
С. 93.

2 Ґерич Ю. До біографії М. Грушевського (Дещо про конфлікт в НТШ і про «донос», якого не 
було) // УІ. – 1972. – № 1–2. – С. 71.

3 Винар Л. Замітки до статті Ю. Герича «До біографії М. Грушевського» // УІ. – 1972. – № 1–2. – 
С. 85–90.

4 Крупницький Б. Українська історична наука в НТШ на чолі з М. Грушевським // Укр. вісті. – 
Новий Ульм, 1950. – Ч. 49.

5 Див. рец.: Андрусяк М.: Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шев-
ченка (1892–1930). – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1970. – 110 с. // УІ. – 1971. – Ч. 1–2. – С. 121–122.
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ні наукові сили з Великої України, Галичини, а головно своїх учнів-студентів [...]. Ча-
стина тих співробітників творили історичну школу Грушевського, яка багато зроби-
ла для розвитку української історіографії ще перед першою світовою війною»1.

Наголошуючи на важливості вивчення істориками діаспори проблеми «М. Гру-
шевський і НТШ», водночас відзначимо, що акцентування ролі секцій та видань То-
вариства у фаховому вишколі представників школи М. Грушевського цілком маргі-
налізувало значення педагогічної праці вченого у Львівському університеті в 
реалізації його схоларних планів. Це було зумовлене об’єктивною причиною – не-
можливістю доступу до університетського архіву. Втім, такий «перекіс» при вивченні 
інституційних підвалин львівської школи набув традиційності та значною мірою 
зберігся й донині.

Важливим внеском у розуміння проблеми психологічного клімату львівської 
школи стала публікація на сторінках «Українського історика» мемуарів колишніх ви-
хованців М.  Грушевського. Так, представник наймолодшого покоління студентів 
Микола Чубатий на прохання головного редактора журналу поділився своїми спога-
дами про особливості педагогічної праці видатного вченого у Львівському універси-
теті. Зокрема, історик розкрив методику проведення ним наукового семінару, наго-
лосивши, що саме демократичність спілкування видатного вченого з молоддю стала 
запорукою успішності фахового зростання початкуючих учених. Автор звернувся 
також до проблеми структурної специфіки львівської школи, утверджуючи в літера-
турі тезу про її двоступеневий характер: «Ця співпраця Історичного Семінаря на Уні-
верситеті з працею Історичної (докладніше Філософічно-Історичної Секції НТШ) 
була найуспішнішим способом підховування молодих істориків знаної його Історич-
ної Школи»2. Не менш важливою була наведена М. Чубатим інформація про загальне 
охолодження М. Грушевського до галицького суспільства, зокрема до його молодої 
частини, в останніх передвоєнних роках, зумовлене конфліктами з представниками 
політичного проводу краю3.

Проблему ставлення галицької молоді до М.  Грушевського підсумував Василь 
Ленцик, наголосивши, що на творчих особистостях українських студентів Львів-
ського університету «відбилась печать великої індивідуальности Грушевського»4. 
Зібравши численні відгуки представників львівської школи про свого вчителя – від 
звернення у ювілейному «Науковому збірнику» 1906 р. також до меморіальних пуб-
лікацій другої половини 1930-х рр. – В. Ленцик відтворив переконливу оцінну дина-
міку, котра промовисто засвідчила пієтет галицької молоді до свого наставника. 
«Багато із студентів Михайла Грушевського, – твердить дослідник, – стали відомими 
науковцями української історіографії, однак всі вони не забувають, що вони вий-
шли зі знаменитої школи Грушевського і з великим пієтизмом згадують свого вчи-
теля у своїх оцінках»5. Додамо, що важливим підтвердженням висновків В. Ленцика 

1 Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка (1892–1930). – 
Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1970. – С. 19.

2 Чубатий М. Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912–1914 рр. // УІ. – 1975. – 
Ч. 3–4.– С. 78–79.

3 Там само.
4 Ленцик В. Михайло Грушевський в оцінці своїх студентів // УІ. – 1984. – Ч 1–4. – С. 123.
5 Там само.
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була публікація на сторінках того ж числа «Українського історика» перекладу знаної 
польськомовної меморіальної студії одного з чільних репрезентантів львівської 
школи – М. Кордуби1.

Цінним внеском в осмислення феномену львівської історичної школи стали по-
одинокі публікації, переважно меморіального характеру, присвячені деяким видат-
ним учням М. Грушевського. У них було вироблено своєрідний історіографічний ка-
нон, за яким початки творчого шляху представників львівської школи неодмінно 
співвідносилися з потужним впливом особи її творця. Таку логіку, наприклад, поди-
буємо в присвяченому пам’яті З. Кузелі томі «Записок НТШ». Так, В. Дорошенко, як 
безпосередній свідок процесу формування львівської школи, відзначив визначаль-
ний вплив М. Грушевського на становлення Кузелі-бібліографа: «Бібліографією за-
йнявся Покійний ще на університетській лавці, постачаючи від 1901 року до “Запи-
сок НТШ” у Львові, на доручення їх редактора голови Т[оварист]ва проф. 
М. Грушевського, докладні огляди праць з антропології, археології і етнології, міщені 
у західньоевропейських наукових журналах»2.

Подібні свідчення наводить інший свідок науково-організаційної праці М.  Гру-
шевського в Галичині Філарет Колесса: «З молодих літ зацікавлений збиранням етно-
графічного матеріалу, опісля ж притягнений проф. М. Грушевським, тодішнім голо-
вою Наукового Товариства ім. Шевченка, до наукової праці, Кузеля починає її ще 
1901 року в бібліографічному відділі “Записок НТШ”, де до 1909 року появилося коло 
90 рецензій і рефератів і де він подавав огляди антропологічної, археологічної й ет-
нографічної літератури за 1900–6 рр.»3.

Складнішою для діаспорних учених виявилася реконструкція творчих біографій 
учнів М.  Грушевського, котрі опинилися за «залізною завісою». Нестача докумен-
тальних матеріалів нерідко призводила до поширення помилкової інформації. На-
приклад, звертаючись до трагічної долі знищеного НКВС Степана Рудницького, 
Мар’ян Дольницький відзначив: «Як студент університету, С.  Рудницький вивчав 
географію й історію. Його докторська дисертація була з історії і його перша наукова 
праця, друкована в Записках НТШ, була також на історичну тему»4. При цьому, якщо 
стосовно ранніх творів автор мав цілковиту рацію, то у випадку із докторатом при-
пустився помилки – першу кваліфікаційну роботу, як, зрештою, й габілітаційну пра-
цю, С. Рудницький написав з географії5.

Єдиним із львівських учнів М. Грушевського, життєпис якого до кінця 1980-х рр. 
опрацьований на монографічному рівні, є трагічно загиблий Денис Коренець – ви-

1 Кордуба М. Михайло Грушевський як учений // УІ. – 1984. – Ч. 1–4. – С. 33–47.
2 Дорошенко В. Проф. д-р Зенон Кузеля як бібліограф // Записки НТШ. – Т. CLXIX. Зб. на 

пошану Зенона Кузелі. – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто; Сідней, 1962. – С. 89.
3 Колесса Ф. Огляд праць проф. д-ра Зенона Кузелі з обсягу етнографії й етнології // Записки 

НТШ. – Т. CLXIX. Зб. на пошану Зенона Кузелі. – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто; Сідней, 
1962. – С. 70.

4 Дольницький М. Український учений-географ професор д-р Степан Рудницький // Записки 
НТШ. –Т. CLXXIII. Праці Іст.-філос. секції. Зб. на пошану укр.. учених, знищених большевицькою 
Москвою. – Париж; Чикаго, 1962. – С. 340.

5 Див.: ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспитів і 
висновки про докторські дисертації). – Арк. 10.
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датний педагог і діяч кооперативного руху. Виїхавши на еміграцію, він і в нових умо-
вах присвятив себе розбудові українського фахового шкільництва. При цьому автор 
студії про галицького вченого Андрій Качор заклав важливу для наступних поколінь 
дослідників львівської школи традицію щільно пов’язувати фахове становлення мо-
лодих істориків із різноплановим впливом М. Грушевського. Наприклад, торкаючись 
студентських років героя своєї праці, А. Качор пише: «Денис Коренець мав щастя 
студіювати історію України в основоположника й першого справдішнього дослідни-
ка нашої минувшини та нашої історіографії, проф. Михайла Грушевського [...]. Денис 
Коренець зразу стає одним із кращих учнів проф. Грушевського, завзято працює в 
семінарах під його проводом і пише цінні наукові розвідки»1.

Актуальність осмислення львівського схоларного феномену М.  Грушевського 
вченими на вигнанні засвідчила також дискусія довкола проблеми шляхів творення 
української історичної школи в діаспорі. При цьому всі учасники дискусії (О. Пріцак, 
Л. Винар, О. Домбровський та ін.) на підтвердження своїх аргументів апелювали саме 
до досвіду видатного вченого у творенні львівської школи, принагідно висловлюючи 
цікаві спостереження. До таких, наприклад, можна зарахувати утвердження погляду 
про спадковість схоларних традицій В. Антоновича та М. Грушевського або звернен-
ня уваги на адміністративно-господарський талант голови НТШ, котрий вдало вирі-
шував проблему фінансування наукових пошуків своїх вихованців.

Утім, поряд зі слушними спостереженнями подекуди в запалі полеміки одні ас-
пекти науково-організаційної праці видатного вченого виопуклювалися коштом ін-
ших. Так, О. Домбровський, обстоюючи шлях формування наукової школи через на-
укові інститути діаспорної історичної науки твердив, що саме так чинив 
М.  Грушевський у Галичині. При цьому вкотре було акцентовано другорядність 
впливу на формування школи викладів ученого в альма-матер галицької столиці. 
«Львівський університет, – твердив О. Домбровський, – [...] далеко не міг бути пов-
новартною університетською базою нашої історичної школи. [...] Наукова база нашої 
історичної школи в тому часі була оперта перш за все на органічному зв’язку з НТШ. 
Якщо й було якесь опертя на зв’язку з Львівським університетом у незначній мірі, то 
в найкращому випадку існував своєрідний дуалізм НТШ-івсько-університетського 
характеру все ж таки з пріоритетом НТШ»2.

Вершиною в осмисленні діаспорною історіографією феномену львівської школи 
М. Грушевського стала перша узагальнююча монографія про Великого Українця ав-
торства Л. Винара, в якій окремий розділ відведений схоларній грушевськіані. Підхо-
дячи до питання вивчення схоларних планів М.  Грушевського, голова УІТ цілком 
виправдано передусім звертається до теоретичних аспектів проблеми. «На мою дум-
ку, історична школа, – пише Л. Винар, – крім її засновника й керівника наукової пра-
ці та його учнів і співробітників, що належали до даної школи, має такі головні 
складники: 1) організаційну структуру (форма й організація наукової праці), яка 
включає науково-навчальні установи (зокрема університети) і науково-дослідні осе-
редки (наукові товариства, академії наук тощо); 2) спільність головних історіогра-

1 Качор А. Денис Коренець: начерк його життя та праці на тлі українського фахового шкіль-
ництва і сільсько-господарської кооперації в Західній Україні. – Вінніпеґ : Вид. «Кооперативної 
Громади», 1955. – С. 13.

2 Домбровський О. До питання української історичної школи в діяспорі // УІ. – 1974. – Ч. 4. – 
С. 76–77.
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фічних концепцій засновника школи і його учнів; 3) спільність методології історич-
ного досліду; 4) спільність історіософічних засад; 5) наукові видання, зокрема 
існування головного історичного періодичного органу (журнал, наукові збірники 
тощо), які є форумом співпраці й наукової дискусії засновника школи і його послі-
довників; 6) інші складники історичної школи, пов’язані із специфічною історичною 
тематикою (наприклад, регіональні досліди тощо)»1. Водночас автор слушно зазна-
чає, що наведені параметри становлять «ідеальний тип» школи і в історіографічних 
реаліях нечасто присутні у повному наборі. Обов’язковою умовою, на думку дослід-
ника, є «узгіднення і прийняття історичною школою, себто її засновником-керівни-
ком та іншими вченими, що належали до неї, головних історіографічних концепцій».

Саме за наведеними критеріями Л. Винар аналізує львівську історичну школу, ар-
гументовано вказуючи на її генетичну спадкоємність з київською схоларною доку-
ментальною традицією В. Антоновича. Йдучи слідом за відповідними місцями «Ав-
тобіографії» М. Грушевського, автор слушно звертає увагу на двоступеневий характер 
школи, при цьому, як ми вже зазначали, за браком джерел не розглядає докладніше 
впливу наукового семінару Львівського університету на процес фахового вишколу 
молоді, акцентуючи натомість значущість структур і видань НТШ. У річищі свідчень 
самого М. Грушевського дослідник також реконструює персональний ряд школи, до-
даючи без докладніших аргументів, услід за своїми попередниками імена Євгена Бар-
вінського та Миколи Чубатого. Відзначимо, що у даному випадку автор заперечив 
запропонований ним же провідний критерій приналежності до школи, адже, як ми 
про це стисло згадували вище, М. Чубатий розпочав наукову діяльність у міжвоєн-
ний час під впливом державницької історіософії та польської історико-правничої 
школи Освальда Бальцера2, а Є. Барвінський в університеті віддавав перевагу семіна-
рам І. Шараневича, Л. Фінкля та Б. Дембінського, під керівництвом яких і були напи-
сані його перші наукові студії, а згодом взагалі відійшов від українського наукового 
руху, обравши фактично польську національну ідентичність3.

Важливою для тогочасної історіографії була спроба Л. Винара привернути увагу 
дослідників до проблеми психологічного клімату школи, яка зазнала багато спекуля-
цій протягом першої половини ХХ ст. На підставі свідчень самих представників шко-
ли автор дійшов переконливого висновку, що «серед своїх учнів Грушевський кори-
стувався великим респектом і авторитетом [...]. Така позитивна психологічна 
настанова до Грушевського з боку його учнів зміцнювала внутрішню згуртованість 
історіографічної школи Грушевського»4.

Далі Л. Винар розглядає історіософські та методологічні підстави школи, декон-
струюючи ще одну поширювану його сучасниками хибну тезу про теоретичні супе-

1 Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866–1934). У 50–ліття 
смерти. – [Мюнхен]: Сучасність, 1985. – С. 53–54.

2 Див. докл.: Григорук Н. Микола Чубатий як історик України. – Тернопіль: Тернопіль Онлайн, 
2003. – С. 24–26.

3 Sierżęga P. Eugeniusz Barwiński (1874–1947) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. 
Pod redakcją naukową J.  Maternickiego, P.  Sierżęgi, L.  Zaszkilniaka. – Т. ІІ. – Rzeszów: Wyd-wo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – S. 249–250.

4 Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866–1934). У 50–ліття 
смерти. – С. 53.
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речки видатного вченого зі своїми учнями вже в період останніх років ХІХ – початку 
ХХ ст. На багатьох прикладах дослідник переконливо демонструє джерельну неспро-
можність такого твердження, наголошуючи на тому, що молоді вчені працювали ціл-
ковито у руслі виробленого вчителем теоретико-методологічного канону.

Натомість більше аргументів, на нашу думку, потребує теза Л. Винара про те, що 
«від 1907 до 1914 р. можна вже говорити про “львівсько-київський період” історич-
ної школи Грушевського»1. Свої висновки автор робить на тій підставі, що деякі учні 
М. Грушевського (насамперед, І. Джиджора та І. Кревецький) у згаданий період час 
від часу жили та працювали у Києві, допомагаючи вчителю втілювати його громад-
ські ініціативи й беручи участь у роботі очолюваного ним УНТ. Втім, на наше пере-
конання, це у жодному разі не узасаднює територіальне розширення школи, адже 
фаховий вишкіл молоді історики отримали у Львові, а крім Києва за завданнями 
М. Грушевського виїжджали, приміром, також до Відня, Кракова, Харкова, Москви 
чи Петербурга, де нерідко пропагували здобуті у спілкуванні з учителем історіогра-
фічні ідеї, тим самим поширюючи їх вплив серед сучасників.

Складно також погодитися з тим, що Л. Винар бачить пряму спадкоємність схо-
ларних традицій між львівською та київською школами М. Грушевського лише на 
підставі критерію спільного керівництва. Автор твердить: «Отже можна говорити 
про його Львівську історичну школу (1894–1913) із своїм “субперіодом” “львів-
сько-київської школи” М. Грушевського (1908–1914) і “Київську школу”, як продов-
ження львівської, після 1924 р.»2. На наше переконання, загадані школи формували-
ся за цілковито різною логікою (київські учні М.  Грушевського, на відміну від 
львівських колег, не були його студентами і навчалися секретам фаху в інших профе-
сорів), були зорієнтовані на ширший спектр хронології (львівська школа, за незнач-
ними винятками регіональних студій, була зосереджена на добі козаччини) та проб-
лематики (київська школа крім історії опрацьовувала соціологічну тематику) і, 
врешті, розвивалися в кардинально різних суспільно-політичних та історіографіч-
но-ідеологічних умовах3. Усе це, на наше переконання, дає підстави говорити радше 
про дві різні школи, створені одним ученим, аніж про одну школу з різними періода-
ми функціонування.

Недостатньо аргументів, як нам видається, засновник грушевськознавства наво-
дить також у випадку, коли верхню хронологічну межу існування львівської школи 
датує 1913 роком. Звісно, криза в НТШ і резиґнація М. Грушевського з посади голови 
Товариства та Історично-філософічної секції фактично завдали найважчого удару по 
львівському осередку українознавців. Однак до початку Першої світової війни ви-
датний учений залишався і професором Львівського університету, провадячи науко-
вий семінар (як про це згадує, наприклад, М. Чубатий і підтверджує документація 
університетського архіву), і головою Археографічної комісії, а також завершував ре-
дагування розпочатих ним видань. Останній представник львівської школи, котрий 
встиг перед війною здобути докторат – Іван Шпитковський – за активної участі вчи-

1 Там само. – С. 60.
2 Там само. – С. 53.
3 Див. про це також: Водотика С.Г. Наукові історичні школи й провідні тенденції розвитку 

історичної науки // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. праць. – 
К., 2002. – Вип. 6. – С. 270–290.
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теля зробив це 11 лютого 1914 р. У першій половині 1914 р. мав намір докторуватися 
також І. Кревецький, про що свідчить рецензія М. Грушевського. Тож цілком виправ-
дано можемо продовжити «життя» школи до літа 1914 р.

На завершення своєї праці Л. Винар спеціально звертається до проблеми терміно-
логічного окреслення львівського українознавчого осередку. Слушно вважаючи його 
першою школою української національної історіографії, автор пропонує цілком ко-
ректну, прийняту також у сучасній науці, назву «історична школа М. Грушевського у 
Львові». Насамкінець відзначимо, що книга засновника грушевськознавства стала 
свідченням актуальності привернення дослідницької уваги до феномену львівської 
школи і водночас зрілості самої тогочасної української історіографії – її можливо-
стей завдяки накопиченому раніше масиву джерельної та критичної літератури, оп-
рацювання складної схоларної проблематики.

На другу половину 1940-х – 1980–ті роки припадає найбільш одіозна критика ра-
дянськими вченими концепцій М. Грушевського, що велася паралельно з нищенням 
історіографічної традиції, започаткованої ним. Львівські учні М. Грушевського, котрі 
вирішили після війни залишитися на Батьківщині, зазнали жорстокого морального 
терору, що мав для декого з них фатальні наслідки1. Наприклад, постійне цькування 
з боку партійних ідеологів трагічно скінчилося для М. Кордуби, котрий у розквіті 
творчих сил помер від інсульту. І навіть про тих представників львівської школи, 
котрим поталанило пережити сталінське лихоліття, ніколи не згадувалося як про 
учнів М. Грушевського2.

Там, де неможливо було оминути факту існування львівської історичної школи, 
радянські дослідники вдавалися до профанації впливу М. Грушевського на молодь, 
а подекуди навіть натякали на корисливість його дій як керівника дослідницького 
колективу. Наприклад, Л.  Коваленко вдався до реанімації міфу про експлуатацію 
видатним ученим його учнів: «На кошти Наукового товариства ім. Т.  Шевченка 
(НТШ) він створив в Львові групу істориків, яка під його керівництвом підбирала і 
систематизувала відповідні матеріали. Та на титульних сторінках він ставив своє 
прізвище не як редактора, а як автора. Отже, його волюнтаризм проявився навіть у 
таких деталях»3.

Загалом праці радянських істориків того часу хибують відвертою заідеологізова-
ністю з наперед запрограмованим критицизмом на сталінсько-марксистському ґрун-
ті. Поодинока спроба Федора Шевченка з нагоди століття М. Грушевського об’єктив-
но поглянути на спадщину вченого крізь призму проблеми його рееміграції містила 
також згадки про різнопланову творчу спадщину історика4. Утім, як відомо, це почи-
нання було засуджено партійним керівництвом, що сумно позначилося на долі само-
го автора. Оскільки концептуальні засади радянської грушевськіани на сьогодні до-

1 Дашкевич Я. Боротьба з Грушевським та його Львівською школою за радянських часів // УІ. – 
1996.– № 1–4. – С. 88–142.

2 Див., напр., некролог І. Шпитковського: Прокопів І.В. Історик гайдамацьких рухів Іван Шпит-
ковський // Укр. іст. журн. (далі – УІЖ). – 1969. – № – С. 100–101.

3 Коваленко Л.А. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жов-
тневої соціалістичної революції. – К., 1983. – С. 106.

4 Шевченко Ф.П. Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну? // УІЖ. – 
1966. – № 11. – С. 13–31.
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статньо досліджені1, а наукова вартість цих праць невелика, ми докладно не 
зупинятимемося на їх аналізі.

Підсумовуючи огляд другого періоду, можемо зробити висновок, що в грушев-
ськознавстві 1940-х – 1980-х років проблема осмислення феномену львівської школи 
М. Грушевського була вперше порушена як самостійна, хоча й не здобула докладного 
вивчення на монографічному рівні. Дослідження різних аспектів становлення та 
функціонування наукової школи М. Грушевського в Галичині набули системності та 
організованості із появою нової українознавчої дисципліни – грушевськознавства, а 
також із заснуванням у США Українського історичного товариства та його друкова-
ного органу – часопису «Український історик».

До безперечних досягнень цього періоду можна віднести розпрацювання низки 
проблем, пов’язаних із вивченням вагомості створених М. Грушевським структур та 
видань НТШ як творчих лабораторій його львівської школи. Важливими були також 
спроби реконструкції персонального ряду львівської школи на підставі уперше ви-
значених критеріальних підходів. І хоча тут траплялися, спричинені тяжінням попе-
редньої традиції, поодинокі помилки, назагал дана проблема була вирішна вповні 
задовільно, зважаючи на інформаційні можливості доступних у той час джерел. Ок-
рім цього, чимала увага приділена особливостям комунікативної природи та психоло-
гічного клімату школи, завдяки чому врешті вдалося подолати стереотипне уявлення 
про винятково автократичну поведінку видатного історика як керівника наукового 
колективу. Суттєво вчені діаспори просунулися також у справі вивчення конфліктів 
М. Грушевського з очільниками галицької політики та простежили руйнівні впливи 
цих непорозумінь на його науково-організаційну працю на західноукраїнських зем-
лях, зокрема на взаємини з деякими старшими учнями (насамперед С.  Томашів-
ським). Поодинокі студії меморіального характеру дали змогу також наблизити до 
сучасників постаті видатних представників школи, котрі відійшли у вічність.

Недоліки діаспорного грушевськознавства були зумовлені об’єктивною обмеже-
ністю джерельної бази через неможливість аналізу широкого кола українознавчих 
видань та архівних матеріалів, котрі відклалися по інший бік «залізної завіси». Це 
спричинило загальну фрагментарність грушевськознавчих студій, що позначилося 
також на спробах комплексного осмислення схоларних планів видатного вченого на-
прикінці ХІХ – на початку ХХ ст. А втім, доробок учених діаспори є вагомим етапом 
грушевськознавства, що став підґрунтям сучасних досліджень2.

Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років грушевськознавство, як і українська 
історіографія загалом, вступило в нову стадію свого розвитку3. На шпальтах україн-
ських радянських видань розпочалася непроста боротьба з партійними істориками 
за реабілітацію імені М. Грушевського. Прикметно, що в цій боротьбі важливим ар-
гументом прихильників ученого була виняткова плідність науково-організаційної 

1 Див., напр.: Грон В.В. Українська радянська історична наука 30-х рр. в оцінках вітчизняної 
історіографії періоду «відлиги» // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Істор. науки. – 2005. – Вип. 80. – С. 11–19; 
Яремчук В. Спроба реабілітації М.Грушевського в контексті історіографічної ситуації в Україні в 
середині 1950 – на початку 1970-х років // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька Академія»: Іст. науки. – 
Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька Академія», 2006. – Вип. 6. – С. 66–85.

2 Див. докл.: Атаманенко А. Розвиток грушевськознавства в діяспорі // УІ. – 2006–2007. – № 4 / 
1–2. – С. 154–182.

3 Див., напр.: Винар Л. Вступ до науки грушевськознавство // УІ. – 1996. – № 1–4. – С. 27.
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спадщини М. Грушевського, вершиною якої слушно визнавалося творення науко-
вих шкіл, передусім, у Львові. Реакцією на масове зацікавлення спадщиною М. Гру-
шевського стала поява численних науково-популярних публікацій1. Їхніми автора-
ми були не тільки історики, а й представники інших галузей знання. Ці матеріали 
мали популяризаторський, просвітницький, почасти компілятивний характер. Од-
нак вони виконували важливу суспільну функцію – зняття комуністичної анафеми 
з імені М. Грушевського, ознайомлення широкого кола читачів з його життям та ді-
яльністю2.

Видання архівної грушевськіани – мемуарів, щоденників, прозових та історіогра-
фічних праць, епістолярію, а також публікація творчої спадщини української інтелі-
генції кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (зокрема представників львівської шко-
ли)  – значно поглибили розуміння інтелектуальної атмосфери того часу, сприяли 
появі нових, спертих великою мірою на незнаному перед тим джерельному матеріалі, 
студій над проблемою становлення та функціонування галицької школи М. Грушев-
ського. І хоча ця проблема як спеціальне дослідницьке завдання ставилася нечасто, 
проте мало яке ґрунтовне грушевськознавче дослідження не торкалося її окремих 
аспектів.

Імпульсом до всебічного осмислення феномену Великого Українця в контексті 
його доби стало широке відзначення 125–ї річниці від дня народження вченого в 
1991 р., який за ініціативи УІТ був проголошений «Міжнародним ювілейним роком 
М.  Грушевського». Святкування ювілею вченого об’єднало під час роботи кількох 
наукових форумів істориків з діаспори та України у визначенні актуальних проблем 
грушевськознавчого пошуку та осмисленні шляхів їх вирішення. До таких пріори-
тетних проблем у концептуальній статті з нагоди ювілейних святкувань фундатор 
грушевськознавства Л. Винар зарахував також вивчення науково-педагогічної діяль-
ності М. Грушевського. При цьому вчений наголосив: «Вийнятково важливе значен-
ня для розвитку української історичної науки має заснування і діяльність львівської 
історичної школи М. Грушевського, яка відіграла переломову ролю в розвитку на-
ціональної історіографії на всіх українських землях і поза ними»3.

У наступних своїх працях, зазвичай, приурочених до чергових річниць М. Гру-
шевського та присвячених проблемам подальшого дисциплінарного становлення 
грушевськознавства, Л.  Винар чітко сформулював та обґрунтував як важливе до-
слідницьке завдання вивчення схоларних практик видатного вченого. Зокрема, аме-
риканський дослідник наголосив, що «організаційні схеми-моделі треба опрацювати 
для його львівської і київської історичної школи, що могли б графічно пов’язати ор-
ганізаційну структуру школи з головними історіографічними концепціями і методо-
логією досліду, що характеризували творця першої історичної школи української на-

1 Див., напр., бібліографію за 1988–1992 рр., зібрану Р.Пирогом в: Пиріг Р.Я. Життя Михайла 
Грушевського. Останнє десятиліття (1924–1934). – К., 1993. – С. 193–198.

2 Див. докл.: Пиріг Р.Я. Грушевськознавство: стан та перспективи розвитку // УІЖ. – 1996. – 
№ 5. – С. 71–83. Див. також: Тельвак В.В. Історико-теоретичні дослідження в грушевськознавстві 
90–ті рр. 20 ст.) // Пробл. гуманіт. наук: Наук. зап. Дрогобицьк. держ. пед ун-ту ім. І.Франка. – Дро-
гобич, 2000. – Вип. 5. – С. 163–174.

3 Винар Л. Михайло Грушевський в українській і всесвітній історії // УІ. – 1991–1992. – № 3–4/ 
1–4. – С. 35.
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ціональної історіографії»1. На актуальності цієї проблеми наголошували у тогочасних 
працях також вітчизняні грушевськознавці2.

Загалом у часи незалежності грушевськознавчі студії стали одним з найбільш по-
пулярних та респектабельних напрямків наукового пошуку. Свідченням цього є низ-
ка захищених дисертацій, поява ґрунтовних монографічних досліджень і джерель-
них публікацій, врешті – численні перевидання творів видатного вченого, включаючи 
академічне у п’ятдесяти томах. 1990–ті рр. були позначені також багатьма перевидан-
нями творів молодших представників львівської школи – І. Крип’якевича, С. Тома-
шівського, М. Кордуби та ін. Серед цих видань були праці галицьких учнів М. Гру-
шевського, котрі вважалися втраченими (наприклад, «Матеріали до історії козаччини 
XVII віку» В. Герасимчука3).

Стосовно періоду 1990-х – першої половини 2000-х рр. можемо також говорити 
про справжній конференційний бум, коли грушевськознавчій проблематиці присвя-
чувалися численні наукові форуми всеукраїнського та міжнародного рівня. Одна з 
таких зустрічей науковців, затитулована як «Михайло Грушевський і львівська істо-
рична школа», відбулася у Львівському університеті 24–25 жовтня 1994 р. і була при-
свячена століттю приїзду М. Грушевського до галицької столиці. Саме під час роботи 
цього наукового форуму й була висловлена важлива для подальшого грушевсько-
знавчого пошуку пропозиція: «[...] Замість питання “Чи була школа Грушевського?” 
доцільніше ставити питання “Чим була школа Грушевського?”»4.

На підставі нововідкритих джерел доволі докладно на сьогодні висвітлені обста-
вини заснування кафедри української історії у Львівському університеті, що її посів 
видатний історик5. Дослідники наголошують, що відкриття першої кафедри для 
української історії стало чи не найважливішим наслідком польсько-українського по-
розуміння, відомого як «нова ера». При цьому слушно зауважується, що хоча га-
лицькі українці й були розчаровані через неможливість заснувати національно-істо-
ричну українську кафедру, все ж на перспективу цей недолік у короткому часі 
перетворився на перевагу, адже кафедра історії Східної Європи давала змогу розгля-

1 Див., напр.: Винар Л. Вступ до науки грушевськознавства. – С. 47.
2 Див., напр.: Грабовецький В. Михайло Грушевський – видатний історик України, громад-

сько-політичний і державний діяч. – Івано-Франківськ: Галичина, 1991. – С. 29–34; Пиріг Р.Я. Акту-
альні проблеми сучасного вітчизняного грушевськознавства // Історична наука на порозі ХХІ сто-
ліття: підсумки та перспективи: матеріали Всеукр. наук. конф. – Х., 1995. – С. 331–335.

3 Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку. – Л., 1994. – 153 с. (Львівські історичні 
праці. Джерела, вип. 1).

4 Грицак Я. Чи була школа Грушевського? // Михайло Грушевський і Львівська історична школа: 
матеріали конференції. Львів, 24–25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 147.

5 Онопрієнко В. Перша кафедра української історії // Київська старовина. – 1994. – №  4. – 
С. 76–81; Батенко Т. До питання про заснування кафедри історії Східної Європи у Львівському 
університеті // Михайло Грушевський і Західна Україна: доп. й повідомл. наук. конф. – Л., 1995. – 
С. 23–25; Шкварець Г.П. Австрійські урядові документи про призначення Михайла Грушевського 
професором Львівського університету // М.С.Грушевський – визначний український історик, літе-
ратурознавець, вчений-правознавець, академік АН УРСР та АН СРСР, громадський діяч, Голова 
Центральної Ради в 1917–1918 рр.: матеріали наук.-практ. конф. 30 верес. 2006 року, присв. 140–й 
річниці від дня народж. М.С.Грушевського. – Миколаїв, 2006. – С. 79–93; Пахолків С. Українська 
інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. – Л.: ЛА «Піраміда», 
2014. – С. 271–279.
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дати українські теми в широкому історичному контексті. «Те, що спершу сприймало-
ся як утиск, із часом виявило себе як справжній шанс для української історичної 
науки», – зазначає Святослав Пахолків1.

На сьогодні відтворені також нюанси педагогічної праці новопризначеного про-
фесора. У цьому контексті науковці слушно вказують, що посівши кафедру, М. Гру-
шевський першочергово спрямував свої зусилля на виховання нової генерації укра-
їнських істориків. Про це пишуть К. Кондратюк2, С. Григанська3, М. Алексієвець4 та 
ін. Дослідники наголошують, що лекції знаного історика стали вагомим націоналізу-
ючим чинником для української студіюючої молоді у стінах університету, мали істот-
ний вплив на формування її самосвідомості5. Поширеним став також погляд на го-
ловні риси стилю Грушевського-педагога. Серед них найчастіше згадуються 
демократичність, коректність, відкритість і щирість у спілкуванні тощо6.

У фокусі вищезазначеної проблеми очікувано перебуває питання шляхів форму-
вання львівської наукової школи. Сучасна історіографія вповні виправдано акцепту-
вала висновки своїх попередників про двоступеневий характер галицької школи ав-
тора «Історії України-Руси». Дослідники уперше звернулися до осмислення феномену 
наукового семінару М. Грушевського як інституційної підвалини школи, зауважую-
чи, що «цілком зрозумілим є значення у цій справі [виховання наукової зміни] уні-
верситетської кафедри, завдяки якій він мав зв’язок зі студентами. Без неї процес 
формування наукової школи був би неможливим»7. Попри таке важливе для рекон-
струкції схоларних планів вченого спостереження, даний сюжет, на жаль, поза оди-
нокою спробою8, так і не отримав скільки-небудь цілісного опрацювання.

У згаданому аспекті сучасна українська історіографія виявилася цілком залежною 
від попередньої традиції з її акцентом на вагомість структур і видань НТШ для фахо-
вого вишколу молоді. Можемо навіть відзначити поглиблення згаданого стереотип-

1 Пахолків С. Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація 
нації. – С. 279.

2 Кондратюк К. Науково-педагогічна діяльність Михайла Грушевського у Львові (1894–
1914 рр.) // Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ ст. / За ред. Л.Зашкільняка, 
Є.Матерніцького. – Львів; Жешув, 2006. – Т. IV. – С. 199–208; 

3 Григанська С.В. М.С. Грушевський і студентська молодь // Михайло Грушевський і сучасність: 
матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 130–річчю від дня народження М.С.Грушевського. – К., 
1998. – С. 63–64.

4 Алексієвець М.М., Алексієвець Л.М., Трум О.П. Роль М.Грушевського у піднесенні національної 
самосвідомості українського народу (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). – Тернопіль: Літопис, 2002. –  
С. 12–17.

5 Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – 
початок ХХ ст.): моногр. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 264–276.

6 Одарченко П. Михайло Грушевський і українська молодь // УІ. – 1991. – № 3–4 / 1–4. – С. 105–
106; Серкіз Я. Науково-педагогічні засади Михайла Грушевського (за листами до Мирона Кор-
дуби) // Михайло Грушевський і Західна Україна: доп. й повідомл. наук. конф. – Л., 1995. – С. 73–74.

7 Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – 
початок ХХ ст.). – С. 271.

8 Педич В. Роль історичного семінару М.Грушевського у формуванні Львівської історичної 
школи // Михайло Грушевський і Львівська історична школа: матеріали конф. – Нью-Йорк; Львів, 
1995. – С. 49–51.
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ного підходу, котрий вилився, наприклад, у твердження, що «семінарські заняття з 
студентами [М.  Грушевському] доводилося переносити на засідання секцій НТШ 
(саме там він формував майбутніх істориків України)»1. Попри цілковиту невідповід-
ність такого висновку тогочасним освітнім реаліям, саме згадані підходи наразі домі-
нують у грушевськознавстві.

Натомість надзвичайно ґрунтовно сучасні дослідники опрацювали проблему 
«М. Грушевський і НТШ», поглиблюючи і збагачуючи новими сюжетами висновки 
дослідників з української діаспори. Тож на сьогодні всебічно показано впливи ство-
рених видатним ученим секцій, комісій і видань НТШ для фахового вишколу галиць-
ких істориків2. Окрім цього, на багатьох прикладах відтворено шляхи залучення мо-
лоді спочатку до роботи у «Записках НТШ», а згодом у секціях та комісіях Товариства. 
При цьому цілком виправдано акцентовано особливу значущість заснованої М. Гру-
шевським Археографічної комісії НТШ як головної наукової лабораторії львівської 
школи3. Відзначено також педагогічний хист видатного вченого, котрий за ненав’яз-
ливого керування спрямовував своїх учнів спочатку на реалізацію простіших за-
вдань реферативного характеру, згодом постійно ускладнюючи їх – аж до пропози-
цій написання самостійних розвідок4.

За виробленою у попередні часи традицією надалі конструюється також персо-
нальний вимір львівської школи. Некритично сприймаючи свідчення сучасників 
М.  Грушевського та представників діаспорної грушевськіани, дослідники нашого 
часу, не звертаючись до методологічного виміру цієї важливої проблеми, подекуди 
внесли ще більше плутанини в її розуміння. Так, у своїх реконструкціях персональ-
ного складу школи деякі дослідники виходять навіть за межі кола учнів-студентів 
М. Грушевського (що було властиве попередній історіографічній традиції) і до пред-
ставників школи без жодних пояснень зараховують мало не всіх українських гумані-
таріїв, котрим «пощастило» бути сучасниками автора «Історії України-Руси» та за-
знати впливу його історіографічних ідей.

Наслідком стали цілком нелогічні, як з погляду логіки постання та функціону-
вання схоларних практик, так і з урахуванням історіографічних реалій кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. конструкції, в яких представниками львівської школи вважаються 

1 Дашкевич Я. Михайло Грушевський – організатор української національної науки // Бібліо-
графічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності 
та постаті : зб. наук. праць. – Л., 2010. – С. 13.

2 Див., напр.: Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 104–180.

3 Див., напр.: Гирич І. Деякі питання організації М.С.Грушевським археографічної роботи у 
Львівський період життя (1894–1914) // Матеріали ювілейної конф., присв. 150–річчю Київськ. 
археограф. комісії (Київ, Седнів, 18–21 жовт. 1993 р.). – К., 1997. – С. 266–294; Капраль М. Архе-
ографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя (1894–1914) // Михайло 
Грушевський і Львівська історична школа: матеріали конф. Львів, 24–25 жовт. 1994 р. – Нью-
Йорк; Львів, 1995. – С.  166–173; Капраль М. Археографічна комісія Наукового товариства 
ім.  Шевченка у Львові. (Нарис історії діяльності) // Укр. археограф. щорічник. – Вип. 3–4. – 
К.,  1999. – С. 56–76.

4 Див., напр.: Герасименко С. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Гру-
шевського (1894–1917 рр.): монографія. – Дрогобич: РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І.Франка, 
2013. – С. 58–67.



36

Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

В.  Липинський, М.  Василенко, Н.  Полонська-Василенко1, М.  Андрусяк2 чи навіть 
В. Гнатюк, Ф. Колесса, М. Возняк або й К. Студинський (?!)3. Звісно, згадані вчені, як 
і загалом українські гуманітарії кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. перебували під 
більшим чи меншим впливом історіографічних пропозицій М. Грушевського, але це 
жодним чином не узасаднює перетворення їх на представників львівської історич-
ної школи. Інакше сама школа налічувала б не одну сотню осіб, більшість з яких 
навіть не були особисто знайомі з її засновником. Таких шкіл дидактичного типу, 
звісно, не буває.

Утім, і надалі сучасні історіографи, котрі спеціалізуються на українській науці 
доби М. Грушевського, схильні до суттєвого розширення кола представників галиць-
кої школи за рахунок його студентів у Львівському університеті. Таким чином, зде-
більшого до складу львівської школи за історіографічною інерцією надалі потрапля-
ють Євген Барвінський4, Микола Чубатий5, Омелян Калитовський6, Іван Карпинець7 
та інші випускники львівської альма-матер. Вкотре відзначимо, що згаданих гумані-
таріїв, як і багатьох інших студентів М. Грушевського, пов’язувало з ученим лише 
відвідування його лекційних курсів і наукового семінару.

Відсутній у наш час також дослідницький консенсус з приводу проблеми психо-
логічного клімату львівської історичної школи. Мимохідь зачіпаючи питання кому-
нікативних особливостей школи, дослідники найчастіше висловлюють протилежні 
думки. З одного боку, твердять лише про «демократизм у ставленні до молодших 
колег та діалогічний стиль спілкування»8, з іншого, не менш категорично, пишуть, 
що «стиль керівництва Грушевського – типово авторитарний, на відміну від “бать-
ківського” його вчителя Антоновича»9. При цьому ні перші, ні другі не розглядають 

1 Мерніков Г.І. Школи в українській історичній науці другої половини ХІХ- початку ХХ ст.: 
проблеми теорії та історіографії [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06; Дніпропетр. держ. ун-т. – Д., 
1997. – Л. 201–205.

2 Верба І. Замітки до новітньої української історіографії (1960–1990–ті рр.) // Магістеріум. Іст. 
студії. – 2001. – Вип. 7. – С. 34.

3 Див., напр.: Колесник И.И. Научная школа: сетевая модель в украинском контексте // Мир 
историка: историогр. сб. / под ред. В.П. Корзун, С.П. Бычкова. – Вып. 7. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2011. – С. 262.

4 Див., напр.: Грицак Я. Чи була школа Грушевського? // Михайло Грушевський і львівська істо-
рична школа: матеріали конф. Львів, 24–25 жовт. 1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 147.

5 Див., напр.: Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866–1934) // 
Винар Л. Силуети епох. – Дрогобич: Відродження, 1992. – С. 120; Грицак Я. Чи була школа Грушев-
ського? // Михайло Грушевський і львівська історична школа: матеріали конф. Львів, 24–25 жовт. 
1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 147; Колесник І. Мережева модель науки (новий проект укра-
їнської історіографії?) // Ейдос. Альманах теорії та історії істор. науки. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 83.

6 Див., напр.: Герасименко С. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Гру-
шевського (1894–1917 рр.). – С. 207.

7 Труба Р. Омелян Терлецький. – Л., 2013. – С. 7.
8 Див., напр.: Герасименко С. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Гру-

шевського (1894–1917 рр.). – С. 58.
9 Див., напр.: Колесник І. Мережева модель науки (новий проект української історіографії?) // 

Ейдос. Альманах теорії та історії істор. науки. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 83; Колесник И.И. Научная 
школа: сетевая модель в украинском контексте // Мир историка: историограф. сб. / под ред. 
В.П. Корзун, С.П. Бычкова. – Вып. 7. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. – С. 262.
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проблему в ґенезі, адже школа в активній фазі функціонувала протягом майже двад-
цяти років, тож природно було б очікувати й еволюцію моделей міжособистісних 
комунікацій. Врешті, очевидним виглядає те, що стиль спілкування молодого 28–
річного професора з ненабагато молодшими за нього студентами мав би різнитися 
від тієї моделі комунікації, котру практикував стосовно учнів напередодні Першої 
світової війни тоді вже визнаний патріарх української науки.

На жаль, і в цей аспект вивчення комунікативних практик львівської історичної 
школи наші сучасники подекуди вносять ще більше плутанини, аніж це було у ви-
падку їхніх попередників, подекуди навіть створюючи нові міфи. Для прикладу наве-
демо таку просто вражаючу тезу: «В українській академічній повсякденності об’єк-
том звинувачень у хабарництві став М.  Грушевський з боку учнів, представників 
його наукової школи у Львові» (?!)1. При цьому київська дослідниця свої слова не 
підкріплює жодними свідченнями – бо їх просто не існує. Найімовірніше, йдеться 
про викривлену інтерпретацію (на яку, вочевидь, наклалися сумні реалії сучасного 
українського суспільства) іншого, озвученого в анонімній брошурі, звинувачення на 
адресу М.  Грушевського – у нераціональності ведення фінансового справочинства 
НТШ, яке, зрештою, було оперативно спростоване сучасниками українського істори-
ка. Проте навіть елементарне ознайомлення з грушевськознавчою літературою дає 
змогу зрозуміти, що молодим представникам львівської школи було не до хабарів – 
вони були настільки злиденними, що постійно боргували – найчастіше перед Това-
риством, а нерідко й перед самим учителем. Та й, хоч трішки знаючи реалії україн-
ського академічного середовища у тогочасному Львові, ніяк не втямиш, а за що 
взагалі можна було давати чи вимагати хабарі?! Адже низькооплачуваної роботи в 
Товаристві та його «Записках» було вдосталь, але небагато охочих зголошувалося 
працювати за направду мізерні кошти. Для прикладу наведемо слова обурення 
празького професора Івана Горбачевського, коли він дізнався про розмір платні бі-
бліотекаря НТШ: «Мої слуги в інституті, що ледво уміют читати і писати не мают 
меншої»2.

Натомість доволі повно в сучасній історіографічній літературі висвітлено проб-
лему взаємин М. Грушевського з його найуспішнішими щодо наукової самореалізації 
галицькими учнями: С.  Томашівським3, М.  Кордубою4, І.  Крип’якевичем5,  

1 Колесник І. Мережева модель науки (новий проект української історіографії?) // Ейдос. Альма-
нах теорії та історії істор. науки. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 70.

2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 425 (Листи Горбачев-
ського І. Я.) – Арк. 31 зв.

3 Див., напр.: Бортняк М. С.Томашівський: до відносин із Михайлом Грушевським // Михайло 
Грушевський і Львівська історична школа: матеріали конф. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С.187–196.

4 Див., напр.: Купчинський О. Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського: питання твор-
чих взаємин і співпраця учня і вчителя // Михайло Грушевський і Львівська історична школа: 
матеріали конф. Львів, 24–25 жовт. 1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 174–186; Тельвак В. Гру-
шевськіана Мирона Кордуби // УІ. – Т. XLІХ. – Ч. 1–4 (193–196). – Нью-Йорк; Київ, 2012.

5 Крип’якевич Р. М.Грушевський та Ів. Крип’якевич // М.Грушевський: зб. наук. праць... – Л., 
1994. – С. 324–330; Заболотна І. Початок співпраці І.П.Крип’якевича з М.С.Грушевським // Укр. 
археогр. щорічник. Нова серія. – Київ; Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8/9. – Т. 11/12. – С. 629–632; Тель-
вак В. Михайло Грушевський в історіографічній рефлексії Івана Крип’якевича (до 1939 року) // 
Spheres of culture. J. of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and 
Cultural Studies. – Lublin, 2014. – Vol. VІI. – S. 448–458.
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І. Джиджорою1, І. Кревецьким2, В. Герасимчуком3 та ін. При цьому дослідники зосере-
джуються не тільки на зрозумілих впливах видатного історика на своїх молодших ко-
лег, але й, що не менш важливо, реконструюють процес посильної допомоги галиць-
ких істориків своєму наставнику в його численних наукових та громадських 
починаннях, наголошують на солідарній праці представників львівської школи з роз-
будови всіх сегментів українського руху, взаємодопомозі у вирішенні різнопланових 
питань. Також достатньо всебічно у наш час вивчено проблему ставлення молодих 
представників львівської школи до творчої спадщини свого вчителя, показано їх вне-
сок у становлення грушевськознавчого дискурсу протягом першої третини ХХ ст.4.

У сучасній науці заторкується також важлива проблема конфліктів у середовищі 
представників львівської історичної школи. При цьому увага дослідників фактично 
зосереджена лише на вивченні конфліктів в НТШ, а серед них – сфокусована на най-
більш руйнівному у своїх наслідках протистоянні симпатиків і опонентів М. Грушев-
ського в 1913 р. Проте й тут деякі сучасні дослідники долучилися до подальшої міфо-
логізації проблеми, гіперболізуючи протистояння вчителя та учнів. Ось приклад: 
«Мало не вся його [М. Грушевського] львівська історична школа збунтувалася проти 
нього [...]»5.

Водночас на підставі нововіднайдених архівних матеріалів у наш час було пере-
конливо доведено роль С. Томашівського та І. Кревецького у появі компрометуючих 
голову НТШ брутальних видань6, а самі видання по тривалих пошуках перевидані з 
необхідним коментарем7. Дослідники також з’ясували, що підписану симпатиками 
М. Грушевського, зокрема деякими його учнями, брошуру на захист ученого, фак-
тично готував він сам8.

1 Пришляк В. Михайло Грушевський та Іван Джиджора: учитель і учень у світлі взаємного лис-
тування // Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана 
Джиджори / упоряд.: С.Панькова, В.Пришляк; ред. Л.Винар, П.Сохань, І.Гирич. – Київ; Нью-Йорк: 
УІТ, ВД «Простір», 2008. – С. 11–47.

2 Качкан В.А. «Реальні образи сумної правди» (Іван Кревецький – історик, критик, бібліограф, 
пресо- і книгознавець) // Зб. праць Наук.-дослід. центру періодики. – Л., 1996. – Вип. 6. –  
С. 398–414.

3 Федорук Я. Василь Гарасимчук: його життя і відносини з Михайлом Грушевським // Михайло 
Грушевський і Львівська історична школа: матеріали конф. Львів, 24–25 жовт. 1994 р. – Нью-Йорк; 
Львів, 1995. – С. 225–232.

4 Тельвак В. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) // Історіогр. 
дослідж. в Україні. – Вип. 23. – К.: Ін-т історії України, 2013. – С. 160–197.

5 Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 
С. 122.

6 Див., напр.: Грицак Я. Конфлікт 1913 року в НТШ: причини і причинки // УІ. – 1991–1992. – 
№ 3–4. – С. 319–332; Пшеничний Є. «...Щадіть цензорського олівця»: до історії появи статті С.Тома-
шівського «Наша політика» // УІ. – 1991–1992. – №3–4. – С. 352–361; Горинь В. Михайло Грушев-
ський і конфлікти в Науковому Товаристві ім. Т.Шевченка // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність: зб. наук. праць. – Л., 1995. – Вип. 2. – С. 143–156; Винар Л., 
Пшеничний Є. Передмова // Грушевський М. Наша політика. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 6–24.

7 Грушевський М. Наша політика / Упоряд.: Л.Винар, Є.Пшеничний. – Дрогобич: Коло, 2003. – 
С. 113–144 (Грушевськіяна. Т. 7).

8 Панькова С.М. Хто був автором брошури «В обороні правди»? // УІ. – 2006–2007. – Ч. 4; 1–2. – 
С. 267–274.
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Розділ 1.  Огляд іс торіогр а фії  т а  джер ел

Найвагоміший внесок сучасна історіографія зробила у справу вивчення життя та 
діяльності поодиноких представників львівської історичної школи, що уможливило 
доступ до раніше закритих архівних колекцій, а також публікацію листування між 
видатним ученим та його галицькими вихованцями. Зрозуміло, що при цьому біль-
ше уваги приділено учням М. Грушевського, котрі залишили помітний слід в україн-
ській культурі. Найпопулярнішими для наших дослідників виявилися постаті 
М. Кордуби1, І. Крип’якевича2 та С. Томашівського3. Їм, а також О. Терлецькому та 
І. Кревецькому, присвячено дисертаційні дослідження, в яких розглянуто малознані 
аспекти життєвого та творчого шляху4. Втім, лише постаті М.  Кордуби5 та  

1 Див., напр.: Pedycz W. Myron Korduba (1876–1947) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i 
XX wieku. Pod red. J.Maternickiego przy współpracy L.Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 453–466; Піх О. Науково-освітня діяльність Мирона Кордуби 
у Варшаві (1928–1940) // Україна-Польща : історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. 
Микола Литвин]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л., 2012. – Вип. 5 : 
Ювіл. зб. на пошану Олександра Колянчука. – С.184–191; Серкіз Я. Мирон Кордуба в оцінці сучас-
ників / Ярослав Серкіз // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. 
Микола Литвин]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л., 2012. – Вип. 5 : 
Ювіл. зб. на пошану Олександра Колянчука. – С. 179–183.

2 Див., напр.: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Вип. 8: Іван 
Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 2001. – 960 с.

3 Див., напр.: Бортняк Н. Степан Томашівський: початки наукової та громадсько-політичної 
праці до 1911 р. // Україна в минулому. – К.; Л., 1992. – Вип. 2. – С. 93–116; Халак Н. Громадсько-по-
літична та наукова діяльність С. Томашівського в роки Першої світової війни // Матеріали засідань 
Іст. та Археограф. комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. – С. 459–471; Швагуляк М. Степан 
Томашівський про досвід визвольних державницьких змагань українців // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. 
Історія. – Л., 2009. – Вип. 44. – С. 417–439; Тельвак В. Краківська доба життя та діяльності Степана 
Томашівського у світлі документів Архіву Яґеллонського університету // Архіви України. – 2009. – 
Вип. 1–2 (263): січень–квітень. – С.  138–149; Telwak W., Pedycz W. Życie i działalność Stepana 
Tomasziwskiego // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – Rok LV. – Kraków, 2010. – 
S. 319–357.

4 Див., напр.: Халак Н. Наукова спадщина і громадсько-політична діяльність Степана Томашів-
ського: автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни». – К., 1999. – 20 с.; Федорів І. О. Наукова і громадсько-політична діяльність 
Мирона Кордуби (1876–1947 рр.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01; Прикарпат. ун-т 
ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.; Заболотна І.М. Археографічна діяльність та 
джерелознавчі студії І.П.Крип’якевича [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06; Київ. нац 
ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2005. – 19 с.; Піх О. М. Науково-бібліографічна діяльність Мирона Кор-
дуби [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01; НАН України, Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича. Ін-т народознавства. – Л., 2007. – 20 с.; Федорищак Р.Л. Педагогічна та культур-
но-просвітницька діяльність Мирона Кордуби (1876 – 1947 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.01; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – 21 с.; Труба Р.І. Громад-
сько-політична та наукова діяльність Омеляна Терлецького (1873–1958) Текст] : автореф. дис... 
канд. іст. наук: 07.00.01; НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича. Ін-т народознав-
ства. – Л., 2015. – 19 с.; Гірна Н М. Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького 
(1883–1940 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 
Л., 2015. – 20 с.

5 Федорів І.О. Мирон Кордуба в історії України (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Терно-
піль : Онлайн, 2001. – 127 с.; Піх О. Мирон Кордуба (1876–1947). – Л., 2012. – 72 с.



40

Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

О.  Терлецького1 на сьогодні дочекалися опрацювання на рівні книжкових видань. 
Важливо, що сторінки біографії згаданих учених, відведені проблемі їхнього фахово-
го та світоглядного становлення, неодмінно містять згадки про вагомість впливу 
особи М. Грушевського.

Окрім цього, багато наші сучасники пишуть про тих львівських учнів М. Гру-
шевського, котрі після короткої співпраці з ним змінили вектор наукових зацікав-
лень. Важливо, що в присвячених Степану Рудницькому та Зенону Кузелі розвідках 
завжди наводяться факти їх фахового зростання під керівництвом українського 
професора, наголошується, що смак до наукової роботи був прищеплений саме у 
спілкуванні з ним2. Торкаються сучасні дослідники також складної проблеми ево-
люції взаємин між згаданими ученими та їхнім учителем3.

Практично уперше на істотно оновленій джерельній базі наші сучасники звернулися 
до постатей тих представників львівської школи, про яких попередня історіографія мала 
дуже обмежену інформацію. Завдяки пошуковим зусиллям дослідників, вдалося рекон-
струювати біографії Василя Герасимчука4, Івана Джиджори5, Богдана Барвінського6, 

1 Труба Р. Омелян Терлецький (1873–1958). – Л., 2013. – 84 с.
2 Див., напр.: Ровенчак І. Михайло Грушевський та Степан Рудницький: паралелі життя, науко-

вої та суспільно-політичної діяльності  // Михайло Грушевський і Львівська історична школа: 
матеріали конф. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 58–59; Штойко П. Степан Рудницький (1877–1927). – 
Л., 1997. – С. 9; Іщук С., Олійник Я. Академік Степан Рудницький – основоположник національної 
географічної науки  // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького: 
монографія. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 19; Пацай Т. Зенон Кузеля: життя і наро-
дознавча діяльність. – Л.: ПП «Видавництво «БОНА», 2013. – С. 40, 42–43.

3 Див., напр.: Мушинка М. Взаємини Степана Рудницького з Михайлом Грушевським  // 
Михайло Грушевський: зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. ювіл. конф., присвяч. 125–й річниці 
від дня народж. Михайла Грушевського. – Л., 1994. – С. 296–305.

4 Див., напр.: Книш Я. Родовід Василя Гарасимчука // Василь Гарасимчук. Матеріали до історії 
козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість. – Л., 1994. – С. 7–11; Федорук Я. Василь 
Гарасимчук та його невидані «Матеріали до історії козаччини XVII в.» // Василь Гарасимчук. Мате-
ріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість. – Л., 1994. – С. 12–47; 
Pedycz W. Wasyl Herasymczuk // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. nauk. 
J.Maternickiego, P.Sierżęgi, L.Zaszkilniaka. – T. II. – Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2014. – S. 329–342.

5 Див. напр.: Пришляк В. Мирон Кордуба та Іван Джиджора: рецензент і автор // До джерел: зб. 
наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70–річчя. – К.; Л., 2004. – С. 527–545; 
Пришляк В. Михайло Грушевський та Іван Джиджора: учитель і учень у світлі взаємного листу-
вання  // Листування Михайла Грушевського. Т.  4: Листування Михайла Грушевського та Івана 
Джиджори / упоряд. С. Панькова, В. Пришляк; ред. Л. Винар, П. Сохань, І. Гирич. – Київ; Нью-
Йорк, 2008. – С. 11–47; Панькова С.М. Із плеяди публіцистичної школи Михайла Грушевського: 
Іван Джиджора. Журналістський вишкіл в газеті “Рада” // Київ і кияни: Матеріали щорічної наук.-
практ. конф. (Музей історії Києва). – К., 2009. – Вип. 9. – С.  293–301; Telwak W. Iwan Dżydżora 
(1880–1919)  // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. nauk. J.Maternickiego, 
P.Sierżęgi, L.Zaszkilniaka. – T. II. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. –  
S. 313–328.

6 Див., напр.: Чорновол І. Син «руського станьчика»: Богдан Барвінський // Багатокультурне іст. 
середовище Львова в ХІХ і ХХ століттях / За ред. Л.Зашкільняка, Є.Матерніцького. – Львів; Жешув, 
2006. – Т. IV. – С. 421–434; Фелонюк А. Барвінський Богдан // Наук. т-во ім. Шевченка. Енциклопе-
дія / Том І, А–Бібл / Уклад. НТШ. – Л., 2012. – С. 426–430.
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Івана Кревецького1, Олександра Сушка2, Івана Шпитковського3, Дениса Коренця4, 
Богдана Бучинського5 та ін. Цікаво, що подекуди саме біографи галицьких інтелекту-
алів кінця ХІХ – початку ХХ ст., а не дослідники західноукраїнської історіографії, 
своїми працями сприяють «віднайденню» «загублених» представників львівської іс-
торичної школи, як, наприклад, у випадку з Меланією Бордун6.

Як про це вже згадувалося стосовно знакових постатей школи, так і у випадку їх-
ніх менш успішних у науці колег, історіографічною модою стало пов’язувати фахове 
зростання молодих українських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст. і з впливом 
М. Грушевського як керівника львівського історичного осередку. Важливим також 
для нас стало з’ясування сучасними дослідниками внеску того чи іншого представ-
ника львівської історичної школи у випрацювання багатьох аспектів української іс-
торичної проблематики, що значно полегшило опрацювання відповідних сюжетів 
нашої книги.

Важливу та перед тим не зауважену проблему взаємин представників львівської 
та київської наукових шкіл М. Грушевського уперше підняли в своїх працях Феодосій 
Стеблій7, Олександр Рубльов8 та Оксана Юркова. Наприклад, київська дослідниця 

1 Див., напр.: Стеблій Ф. Іван Кревецький – історик // Михайло Грушевський і Львівська істо-
рична школа: матеріали конф. Львів, 24–25 жовт. 1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 206–225; 
Стеблій Ф. Іван Кревецький – історик-державник. – Л.: Ін-т українознавства ім. В. Крип’якевича 
НАН України, 2003. – 40 с.; Іван Кревецький: Біобібліографічний покажчик (1901–1943 рр.)  / 
уклад. У. Яворська; авт. вступ. ст. Ф. Стеблій. – Л., 2008. – 78 с.; Steblij F. Iwan Krewećkyj (1883–
1940) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Pod red. nauk. J.Maternickiego, P.Sierżęgi, 
L.Zaszkilniaka. – T. II. – Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – S. 377–388.

2 Див., напр.: Педич В.П., Тельвак В.В., Тельвак В.П. «Предтеча унії» – історико-церковне дослі-
дження Олександра Сушка // Історія релігій в Україні: науковий щорічник 2015 рік. – Л.: Логос, 
2015. – Кн. І. – С. 49–58.

3 Див., напр.: Дзьобан О. Шпитковський Іван-Юліян Володиславович // Українська журналіс-
тика в іменах. –Л., 1998. – Вип. 5. – С. 339–343; Купчинський О. Іван-Юліян Шпитковський // Вісник 
НТШ. – Л., 2001. – Зима. – Ч. 26. – С. 30–33; Блавацька О. Родовід родини Івана-Юліана Шпитков-
ського // Матеріали четвертої міжобл. генеал. конф. «Український родовід». (Львів, 27–28 берез. 
2004 р.). – Л., 2005. – С. 356–362.

4 Див., напр.: Ковальчук О.Б. Освітня діяльність і педагогічні погляди Дениса Коренця в контек-
сті розвитку українського кооперативного шкільництва у Галичині (кін. XIX – перша пол. XX ст.) 
[Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2000. – 268 арк.

5 Фелонюк А. Бучинський Богдан // Наук. т-во ім. Шевченка. Енциклопедія / Том 2, Бібл–Вес / 
Уклад. НТШ. – Л., 2014. – С. 447–448.

6 Макевич І. Меланія Бордун – дослідниця українського духовенства XVIII століття // Історія 
релігій в Україні: наук. щорічник. – Л.: Логос, 2013. – Кн. І. Ч. І: Історія. – С.  788–798; Купчин-
ський О. Бордун Меланія (Бордунівна М.) // Наук. т-во ім. Шевченка. Енциклопедія / Т. 2, Бібл–
Вес / Уклад. НТШ. – Л., 2014. – С. 287–289.

7 Стеблій Ф. Збірник «Західна Україна» – нездійснений проект М. Грушевського й І. Крип’яке-
вича // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 8: Іван Крип’яке-
вич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 2001. — С. 123–160.

8 Рубльов О.С. З історії наукових контактів Галичини і Наддніпрянщини 1920-х років: відвідини 
УСРР львівськими істориками М. Кордубою та І. Крип’якевичем // Історія України: Маловідомі 
імена, події, факти: зб. ст. / Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. – К., 2001. – Вип. 14. – С. 312–346; 
Рубльов О.С. Сторінка з історії київського “галичознавства” 1920-х рр.: аспіранти М. С. Грушев-
ського О. Павлик і В. Костащук // УІЖ. – 2003. – № 2. – С. 89–113.
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науково-організаційного праці видатного вченого у радянське десятиліття звернула-
ся до взаємин І. Крип’якевича та М. Ткаченка1. Ця тема, безперечно, заслуговує на 
подальше всебічне опрацювання, адже добре задокументованими, наприклад, є кон-
такти представників двох шкіл М. Грушевського у справі реалізації низки археогра-
фічних і видавничих проектів. Зі згаданою проблемою тісно пов’язаний практично 
занедбаний на сьогодні сюжет складної еволюції взаємин М. Грушевського та його 
львівських учнів в роки війни та міжвоєнний час.

Підсумовуючи аналіз літератури, присвяченої представникам львівської школи, 
вкажемо на наявну диспропорцію у вивченні її персонального складу, що полягає у 
зрозумілому домінуванні дослідницького інтересу до чільних постатей школи і не-
численності опрацювань щодо представників «другого плану». А деякі з львівських 
учнів М. Грушевського (наприклад, М. Стадник) взагалі виявилися викресленими з 
української історіографії. Це, поза сумнівом, важливий перспективний напрямок 
схоларної грушевськіани.

Цілковите порозуміння між сучасними грушевськознавцями можемо спостеріга-
ти стосовно проблеми термінологічного окреслення першої школи М. Грушевського. 
Вповні виправданим нам видається вживання як синонімічних понять «львівська 
історична школа М. Грушевського», «школа М. Грушевського у Львові» чи «галицька 
історична школа М.  Грушевського». Тут ідеться про те, щоб пов’язати місце заро-
дження та функціонування школи з особою її засновника та керівника.

Поряд із розпрацюванням поодиноких аспектів проблеми реалізації М. Грушев-
ським його схоларних планів у галицьке двадцятиліття маємо також єдину на сьо-
годні спробу її цілісного опрацювання на монографічному рівні. Йдеться про книгу 
Василя Педича «Історична школа Михайла Грушевського у Львові», в основу якої по-
кладена захищена ним кандидатська дисертація. Написана в середині 1990-х рр. пра-
ця стала ґрунтовним узагальненням попередньої літератури та уперше віднайденого 
автором і введеного ним до наукового вжитку розлогого корпусу архівних матеріа-
лів. Івано-франківський дослідник розуміє під науковою школою передовсім співто-
вариство вчених, котре сформувалося довкола визнаного наукового авторитету. На 
його переконання, львівський науковий осередок українських істориків відповідає 
всім критеріям наукової історіографічної школи, котра характеризується яскраво 
вираженою педагогічною складовою – системою взаємин «учитель–учні», самоіден-
тифікацією її представників як членів школи, сприйняттям та реалізацією учнями 
наукової програми вчителя. Втім, як і все тогочасне грушевськознавство, ця книга 
теж зазнала домінуючих впливів історіографічної спадщини діаспорного україноз-
навства, що зумовило як її оригінальні сюжети (наприклад, щодо важливої ролі нау-
кового семінару у процесі становлення школи чи всебічно опрацьована проблема 
внеску львівських учнів у козакознавчі студії), так і недостатньо обґрунтовані вис-
новки (приміром, щодо персонального складу школи). Врешті, на ці та деякі інші 
моменти обговорюваної книги вже звертала увагу тогочасна наукова критика, тож 
немає потреби повторюватися2. Окремі сюжети монографії, особливо в аспекті 

1 Юркова О., Федірко О. Причинок до листування двох учнів Михайла Грушевського. Листи 
І.П. Крип’якевича до М.М. Ткаченка (1955–1964) // Україна: культурна спадщина, національна сві-
домість, державність. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 
2001. – С. 548–554.

2 Тельвак В.: Педич В. Історична школа М.Грушевського у Львові (1894–1914 рр.). – Івано-Фран-
ківськ, 1997. – 208 с. // Дрогоб. краєзнав. зб. – Вип. V. – Дрогобич, 2001. – С. 390–398.
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внеску молодих учених у розпрацювання проблем та періодів українського минуло-
го, у значно доопрацьованому варіанті ввійшли у нашу книгу.

Ознакою сучасного історіографічного періоду є те, що феноменом історичної 
школи М. Грушевського зацікавилися також наші західні сусіди, в історичній літера-
турі яких в останні два десятиліття надзвичайно популярною є леополітана. При 
цьому деякі польські дослідники взагалі відкидають факт існування у Львові напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. української історичної школи. Наприклад, на початку 
1990-х рр. Уршула Якубовська у своїй книзі «Львів на зламі ХІХ і ХХ ст.», незважаючи 
на солідну історіографію львівської школи, зокрема польську, категорично твердить: 
«[М. Грушевський] був видатним представником українського національного руху, 
видатною особистістю, але не зміг організувати ані наукового семінару, ані дослід-
ницької школи. Це може дивувати, тим паче, що протягом 20 років керував Науко-
вим товариством ім. Шевченка у Львові та редагував його видання»1.*

Подібні тези доволі поширені в польській науці також на початку нашого століт-
тя. Так, у збірці наукових праць, котрими краківська Академія знань відгукнулася на 
ювілей Львівського університету, опубліковано розлогу статтю Кшиштофа Стопки, 
присвячену розвиткові історичних наук у стінах львівської альма-матер. У своєму 
нарисі краківський дослідник, зупиняючись на проблемі утворення до початку Пер-
шої світової війни історичних шкіл в університеті, згадав лише дослідницькі осеред-
ки польських професорів2. Вказавши, що «з його [М. Грушевського] семінару, а також 
приватних консультацій виводиться ціла генерація українсько-галицьких істори-
ків», різнобічну діяльність самого вченого К. Стопка схарактеризував вкрай негатив-
но – цілковито у дусі польської публіцистики початку ХХ ст.3.

Згаданим вище виразно тенденційним тезам польських учених опонують їхні ко-
леги, заангажовані в діяльність міжнародних (головно польсько-українських) до-
слідницьких проектів: «Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ 
століттях», «Історія–ментальність–ідентичність. Місце і роль історії та істориків в 
житті українського і польського народів в ХІХ і ХХ століттях», «Галичина (1772–
1918)» та ін. І хоча українську історіографічну проблематику в цих та інших проектах 
здебільшого опрацьовують українські дослідники, втім, їхні польські колеги загалом 
поділяють висловлені на конференційних зустрічах оцінки щодо науково-організа-
ційної діяльності М. Грушевського в Галичині.

Прикладом може слугувати нещодавно видана монографія видатного польського 
історіографа Єжи Матерніцького «Золоті роки польської історіографії у Львові». На 
сторінках цієї книги жешувський професор неодноразово звертається до дидактич-
ного доробку українського вченого, показуючи його в широкому контексті станов-
лення та модифікації історичних студій у Львівському університеті. Влучними є та-
кож спостереження Є.  Матерніцького стосовно особливостей наукового семінару 
М. Грушевського, а також його бачення університетських викладів українського про-

1 Jakubowska U. Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych. – Warszawa, 
1991. – S. 100. 

* Тут і далі цитати з польських джерел подані у нашому перекладі. – Авт.
2 Stopka Krz. Nauki historyczne na Uniwersytecie Lwowskim  // Uniwersytetowi Lwowskiemu dla 

upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 
14–15 stycznia 2011 w Krakowie. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2011. – S. 229.

3 Ibid. – S. 245–246.
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фесора як інституційної підвалини львівської історичної школи. Підсумовуючи пе-
дагогічну діяльність автора «Історії України-Руси» у Львові, польський дослідник 
відзначив: «Загалом, науковий доробок М.  Грушевського та його школи належить 
оцінити дуже високо. Як Вчитель, так і його учні зробили величезний внесок у роз-
виток української історіографії. Значною мірою, завдячуючи саме їм, вона отримала 
помітне місце в європейській науці»1.

Підсумковою на сьогодні працею польської грушевськіани є талановито написана 
біографія Великого Українця авторства варшавського дослідника Лукаша Адамсько-
го2. Зосередившись на польських сюжетах у житті та творчості М.  Грушевського, 
польський дослідник у своїй книзі торкається також проблеми реалізації львівським 
професором його схоларних планів. Не вживаючи стосовно вихованців М. Грушев-
ського визначення «школа», Л. Адамський водночас цілком у дусі української істо-
ріографії пише про значущість науково-організаційної праці видатного вченого. «За-
слуги вченого для української історіографії є тут [у справі підготовки наукових 
кадрів] неоціненними, – твердить варшавський історик, – бо в Галичині ніхто раніше 
професійно не готував істориків [...]. Тим часом з грона семінаристів Грушевського 
вийшло кілька знаних дослідників історії»3.

Узагальнюючи стислий огляд сучасної грушевськіани, відзначимо стрімке збіль-
шення сюжетних ліній, які опрацьовують наші сучасники, вивчаючи науково-орга-
нізаційний доробок М. Грушевського у галицьке двадцятиліття. Однак досі відсутні 
дослідження львівської історичної школи як наукознавчого феномену. Йдеться на-
самперед про чітке визначення структури львівської школи, у якій своє належне міс-
це повинна зайняти педагогічна праця М. Грушевського у Львівському університеті, 
зокрема, його науковий семінар. Важливими видаються також й студії над комуніка-
тивними практиками та психологічним кліматом школи, адже від цього безпосеред-
ньо залежала ефективність праці її представників. Урешті, необхідно також визначи-
ти чіткі критерії персонального представництва школи і спробувати окреслити коло 
учнів М. Грушевського. Не менш значущою є потреба з’ясувати різноплановий твор-
чий доробок представників львівської школи, адже попередня традиція була залю-
бована майже виключно у козакознавстві учнів видатного вченого. Саме на цих, а 
також деяких інших сюжетах, ми зосередилися у наступних розділах.

1.2. Джерельна база

Реалізація дослідницьких завдань, окреслених нами у вступі, передбачає залучен-
ня різнопланового джерельного комплексу. Як слушно зауважила Галина Сварник, 
на сьогодні джерельно-документальна база грушевськознавства «загалом неоднорід-

1 Maternicki J. Złote lata historiografii polskiej we Lwowie.  – Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu 
Rszeszoskiego, 2015. – S. 166.

2 Див. докл.: Тельвак В.: Adamski Ł. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na 
Polskę i Polaków. – Warszawa: Wyd-wo Naukowe PWN, 2011. – 369 s.  // Укр. археограф. щорічник. 
Нова серія. – К.: Укр. письменник, 2012. – Вип. 16/17. – С. 637–649. Stryjek T. Hruszewski zdemasko-
wany // Nowa Europa Wschodnia. – 2012. – Numer 3/4. – S. 110–119.

3 Adamski Ł. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków.  – 
Warszawa: Wyd-wo Naukowe PWN, 2011. – S. 82–83.
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на і включає великий діапазон джерел різних рівнів»1. Сучасні активні архівні пошу-
ки та динамічна публікаторська діяльність значно розширили джерельну базу гру-
шевськознавства, уможлививши глибоше та масштабніше тлумачення проблематики, 
пов’язаної зі становленням і функціонуванням львівської історичної школи Велико-
го Українця.

Сукупність джерел, залучена у нашій роботі, є складноорганізованим комплексом 
документів, котрі взаємодоповнюються. Загалом, увесь обсяг джерел традиційно по-
діляємо на опубліковані та архівні, частина з яких уперше введена до наукового обігу. 
При цьому особливу вагомість у нашому дослідженні, з огляду на недостатню увагу 
попередників, набувають пам’ятки державного та громадсько-наукового справочин-
ства. Спільною ознакою цих видів джерел є їх відносна масовість та офіційність по-
ходження; деякі з них мають біографічний характер.

Передовсім наголосимо на інформаційній цінності матеріалів, котрі відклалися в 
ДАЛО у фонді 26 (Львівський Королівський університет імені Франца І). Так, в опи-
сі сьомому (Філософський факультет) зберігається офіційна документація, котра 
проливає світло на викладацьку діяльність М. Грушевського (наприклад, програми 
лекцій, розклади занять, листування українського вченого з адміністрацією універ-
ситету та філософського факультету з багатьох питань навчального процесу тощо). 
Тут також відклалися надзвичайно важливі для нашого розуміння особливостей пе-
дагогічної праці українського професора протоколи засідань ради професорів філо-
софського факультету та засідань сенату університету. Їх вивчення дало змогу, 
 наприклад, реконструювати проблему наукового семінару М. Грушевського, відмо-
вившись від деяких узвичаєних спостережень наших попередників. Окрім цього, 
згадані протоколи відбивають поступове зростання напруги у взаєминах україн-
ського вченого з польськими колегами, що змушувало М.  Грушевського подекуди 
протягом тривалого часу ігнорувати факультетські зібрання.

В описі одинадцятому (Магістерські, статті) відклалися рукописи студентських 
семінарських праць, зокрема, і представників львівської школи. Серед них на увагу 
заслуговують, наприклад, реферати М. Кордуби («Ставлення Бели ІІІ до Візантії і 
третього хрестового походу»), С. Томашівського («Міщанство Львова і повстання 
Хмельницького в 1648 р.»), О. Терлецького («Політичні події в Галичині в 1430 р.») 
та ін.

Матеріали, котрі відклалися в описі тринадцятому (Ректорат), висвітлюють склад-
ну проблему польсько-українського протистояння у стінах Львівського університе-
ту. Тут важливими є матеріали службових розслідувань, ініційованих польською ад-
міністрацією факультету, про нібито підбурювання з боку М.  Грушевського до 
студентських акцій протесту. Вони дають змогу нам відтворити динаміку міжнаціо-
нального конфлікту в університеті і краще зрозуміти позицію українського профе-
сора в цьому питанні, а також її бачення польськими колегами.

В описі чотирнадцятому (Ректорат) відклалися свідоцтва про народження сту-
дентів, котрі є важливим першоджерелом для реконструкції біографій учнів М. Гру-
шевського, особливо тих, про котрих в сучасній літературі немає жодної інформації 
(наприклад, М. Стадник). Важливим джерелом є також атестати середніх навчальних 

1 Сварник Г. Джерелознавча база грушевськознавства // Михайло Грушевський і Львівська істо-
рична школа: матеріали конф. – Львів; Нью-Йорк, 1995. – С. 235–236.
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закладів, що були підставою вступу до університету. Цінну інформацію містять 
списки студентів та облікові картки осіб, котрі закінчили університет.

Не менш важливим є опис п’ятнадцятий (Каталоги успішності студентів) універ-
ситетського фонду. У ньому особливу цінність для нас мають каталоги студентів, аб-
солюторіуми (свідоцтва про закінчення університету) та, особливо, книги реєстрації 
семінарських праць і докторських дипломів, а також протоколи докторських іспитів. 
Останнє зі згаданих джерел дало нам змогу уперше цілісно відтворити коло пред-
ставників львівської школи, котрим вдалося здобути докторський ступінь. Не менш 
важливим джерелом є малознані навіть для фахівців рецензії М.  Грушевського на 
докторати його учнів. З огляду на змістову цікавість згадані рецензії публікуємо у 
додатку до книги.

Цінною своїм змістом є також добре знана фахівцям персональна справа М. Гру-
шевського як професора університету, котра міститься в описі п’ятому (Особові 
справи професорів). У ній відклалися автобіографії М. Грушевського, його звернен-
ня у різних службових справах до адміністрації університету та освітнього міністер-
ства у Відні, а також матеріали дисциплінарного розслідування часів Першої світової 
війни1. Окрім цього, численні біографічні матеріали українського професора знахо-
димо також у справах інших описів фонду2.

Інформацію, котра проливає світло на педагогічну працю М.  Грушевського у 
Львівському університеті, знаходимо також у польськомовному часописі альма-ма-
тер галицької столиці «Kronikа Uniwersytetu Lwowskiego». Тут подані офіційні відо-
мості про обсяг і структуру дидактичного навантаження українського професора за 
навчальними роками, а також короткі біографічні дані про нього з переліком най-
важливіших праць.

Відзначимо, що матеріали, котрі стосуються службової діяльності М.  Грушев-
ського у Львівському університеті, відклалися також в родинному фонді Грушев-
ських у ЦДІАУК3. Так, важливими для нас є поодинокі каталоги студентів, котрі 
записалися на лекції та практичні заняття до українського історика, а також його 
листування з адміністрацією факультету та університету з приводу організації 
нав чального процесу.

Серед документації вищих навчальних закладів цінну інформацію містять також 
колекції архівів університетів, у яких після певного терміну навчання у Львові про-
довжували свої студії представники галицької школи. Наприклад, саме в студент-
ських каталогах, котрі відклалися в архіві Ягеллонського університету, ми віднайшли 
підставову біографічну інформацію про найменш знаного на сьогодні представника 
львівської школи М. Стадника. Поза сумнівом, найбільше знахідок містить архів Ві-
денського університету, в якому продовжували навчання, приміром, М.  Кордуба, 
З. Кузеля, М. Стадник, М. Бордун та С. Рудницький. На жаль, нам не вдалося попра-
цювати у цьому архіві.

1 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 5. – Спр. 510 (Особова справа професора Грушевського Михайла). – На 
141 арк.

2 Див. напр.: ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 14. – Спр. 2315 (Біографія М. Грушевського); ДАЛО. – Ф. 26. – 
Оп. 12. – Спр. 961 (Справа про М. Грушевського).

3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 85 (Листування з рек-
тором, відділами (деканатами) Львівського університету та міжпартійним комітетом для справи 
українського університету про викладання історії України, необхідність відкриття Українського 
університету у Львові та з інших питань).
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Важливе місце у згаданому комплексі джерел посідають справочинні матеріали 
каральних органів, що зафіксували специфічне сприйняття широкопланової діяль-
ності М. Грушевського його учнями. Прикладом можуть слугувати добре знані фа-
хівцям свідчення С. Томашівського у цісарсько-королівському польовому суді при 
військовій комендатурі Львова, що відклалися в ЦДІАУЛ1 і в своїх найважливіших 
фрагментах на сьогодні опубліковані2. Цікаву інформацію про вчителя під час допи-
тів радянським репресивним службам надав С. Рудницький3.

Не менш важливими для нас є матеріали громадсько-наукового справочинства, 
що висвітлюють функціонування Наукового товариства імені Шевченка. Його секції 
та комісії були другою, після університету, інституційною підвалиною львівської іс-
торичної школи. Архів НТШ, як відомо, відклався у фонді 309 у ЦДІАУЛ. Для нас 
надзвичайну цінність становлять протоколи засідань правління Товариства, його Іс-
торично-філософічної секції та Археографічної комісії. І хоча від 1900 р. ця інформа-
ція регулярно оприлюднювалася нас сторінках «Хроніки НТШ», все ж можемо гово-
рити про більшу повноту рукописних версій протоколів. У протоколах засідань 
Історично-філософічної секції та Археографічної комісії НТШ знаходимо, наприк-
лад, цінну інформацію, котра висвітлює процес поступового залучення представни-
ків львівської школи до різнопланової діяльності, розгорнутої в Товаристві. Прото-
коли правління НТШ віддзеркалюють, приміром, опіку керівництва Товариства над 
студіюючою молоддю, передовсім найбільш талановитими учнями М. Грушевського. 
Важлива інформація біографічного характеру про учнів М. Грушевського міститься 
у справах, в яких відклалися біографії дійсних членів НТШ (спр. 387, 2386) та анкети 
членів Товариства (спр. 83).

Деяку інформацію знаходимо в матеріалах Українського наукового товариства у 
Києві. Так, протоколи засідань Ради УНТ4 доносять до нас факти співпраці львів-
ських учнів М. Грушевського з київським дітищем свого вчителя. Знаходимо там та-
кож згадки про обговорення рукописів статей галицьких істориків, котрі згодом 
друкувалися у виданнях УНТ.

Найбільш розлогими з опрацьованих нами документів є джерела особового по-
ходження. Внутрішня структура цього блоку матеріалів достатньо складна та нео-
днорідна, адже сучасна «нова біографічна» чи «персональна» історія дедалі більше 
тяжіє до техніки мікроаналізу, що зумовлює також певну специфіку при ієрархізації 
цього виду джерел. Особлива ж увага приділяється аналізу его-документів, в яких 
виявляється зафіксованим індивідуальний досвід або той чи інший рівень його 

1 Див. напр.: ЦДІАУЛ. – Ф. 309 (НТШ). – Оп. 2. – Од. зб. 100 (Свідчення професора Львівського 
університету Томашівського Степана австрійському суду у Відні в 1916 р. про життє, творчу діяль-
ність Грушівського Михайла (німецька мова, копія)). – На 10 арк.

2 Антонович М. Зізнання Степана Томашівського: коментарі і переклад // УІ. – 1972. – № 1–2. – 
С. 91–99; Антонович М. Справа Грушевського // Великий Українець: Матеріали з життя та діяль-
ності М.С.Грушевського. – К.: Веселка, 1992. – С. 365–379.

3 Прага – Харків – Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького. – К.: Ін-т 
укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського, 2007. – С. 87–88.

4 Інститут Рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 32919. 
Протоколи засідань Ради Українського наукового товариства в Києві, 1907–1921 рр.
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осягнення1. Отож велике зацікавлення для нас становлять такі джерела, як щоденни-
ки та мемуари. Важливість мемуарних матеріалів полягає в тому, що вони допомага-
ють з’ясувати ступінь відповідності публічних (друкованих) висловлювань дійсним 
поглядам діяча, виявити, чи не є вони наслідком політичної кон’юнктури, бажання 
захистити себе тощо. Тут, насамперед, вкажемо на першочергову цінність щоденника 
самого засновника школи, котрий на сьогодні опублікований лише частково2. Окрім 
цього, ми широко використовували неопубліковані частини щоденника видатного 
вченого за 1906–1909 рр., котрий відклався у його родинному фонді в ЦДІАУК, а 
сьогодні готується до видання в академічному п’ятдесятитомнику.

Не менш цінними є спогади представників галицької школи, а також інших львів-
ських студентів М. Грушевського. Так, важливими для розуміння багатьох проблем 
функціонування школи є спогади І. Крип’якевича3, М. Чубатого4, М. Кордуби5. Яскра-
во виражений мемуарний характер мають також статті представників львівської 
школи, написані з нагоди ювілейних дат і трагічної смерті вчителя (про це докладні-
ше йдеться у першому додатку до книги).

Важливими для осмислення феномену львівської історичної школи також вияви-
лися щоденники та мемуари багатьох чільних представників українського культур-
ного життя того часу, адже в них зафіксовано глибоко особистісне, без прикрас, ба-
чення життя і творчості М. Грушевського, що дає змогу доповнити наше уявлення 
про взаємини видатного історика з оточенням, подивитися на нього з іншого стано-
вища. Серед найбільш інформативних опубліковані щоденники Є. Чикаленка6, ме-
муари Д. Дорошенка, О. Лотоцького, М. Мочульського7 та багатьох інших представ-

1 Репина Л.П. Персональные тексты и «новая биографическая история»: от индивидуального 
опыта к социальной памяти // Сотворение истории. Человек – память – текст: Цикл лекций / Ин-т 
«Открытое о-во». Фонд содействия, Казан. гос. ун-т; науч. ред. Л.П. Репина; отв. ред. Е.А. Вишлен-
кова. – Казань: Мастер Лайн, 2001. – С. 344–360; Зайцева З. Спогади як джерело вивчення україн-
ського наукового руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. (історіографія проблеми) // Історіограф. дослі-
дження в Україні: зб. наук. праць на пошану вченого-історика, д-ра іст. наук, проф. 
Р.Г.Симоненка. – К.: НАН України, 2002. – Вип. 11. – С. 90–102.

2 Щоденники М.С.Грушевського (1904–1910 рр.) / Публ., передм., комент. І. Гирича // Київська 
старовина. – 1995. – № 1. – С. 10–31; Грушевський М. Щоденник / Підг. до друку І.Гирич, О.Тодій-
чук // УІ. – 2006–2007. – № 4 / 1–2. – С. 15–74; Грушевський М. Щоденник / Підг. до друку І.Гирич та 
О.Тодійчук. // УІ. – 2002. – № 1–4. – С. 100–127.

3 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія) // Україна: культурна спадщина, національна свідо-
мість, державність. — Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 2001. – 
С. 75–140; Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Архів І. Крип’якевича. – Папка № 120 
(«Міста України XV–XVII ст. «).

4 Чубатий М. Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912–1914 рр. // УІ. – 1975. – Ч. 3–4.
5 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова (особисті спомини) // Вісн. СВУ. – 1916. – 

Ч. 127. – С. 795–796.
6 Чикаленко Є.Х. Щоденник 1907–1917. – Л.: Червона калина, 1931. – 496 с.
7 Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле 1901–1914. – Вінніпеґ; Манітоба, 1949. – 164 с.; 

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле 1914–1920. 2-е вид. – Мюнхен: Укр. вид-во, 1969. – 
543 с.; Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава, 1934. – Ч. 3. – 365 с.; Чикаленко Є.Х. Спогади 
(1861–1907): В 3-х ч. – Л., 1925. – 520 с.; Мочульський М. З останніх десятиліть життя Франка 1896–
1916. Спогади і причинки // За сто літ. Матеріяли з громад. й літ. життя України ХІХ і початків 
ХХ  т. – К.: ДВУ, 1928. – Кн. 3. – С. 276–284.

http://www.auditorium.ru/aud/p/showpdf.php?lib_file=art16.pdf&id_res=1783
http://www.auditorium.ru/aud/p/showpdf.php?lib_file=art16.pdf&id_res=1783
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ників української інтелігенції. Цінними за своїм змістом для нас були спогади 
О. Барвінського, котрі відклалися у фонді вченого в Інституті літератури НАН Укра-
їни ім. Т. Шевченка. Їх остання частина, котра висвітлює перші роки професорської 
праці М. Грушевського, ще чекає на публікацію.

Найчисленнішим видом комплексу документів особового походження є епістоля-
рій – унікальне історичне першоджерело для вивчення науково-організаційної праці 
М. Грушевського та дослідження інтелектуальної атмосфери його доби. Привабли-
вість кореспонденції, як і попереднього виду джерела, полягає у можливості зазир-
нути до творчої лабораторії вченого, ознайомитися з його дослідницькою культу-
рою, а також реконструювати приватний вимір сприйняття особливостей реалізації 
вченим його схоларних планів. Зрозуміло, що найбільшу цінність для нас становить 
розлоге листування М. Грушевського з львівськими учнями. Саме зміст цих листів, 
поряд із іншими джерелами, дає нам підставу, через відповідні форми звертання ко-
респондентів та порушувану проблематику, вважати того чи іншого студента україн-
ського професора приналежним до його школи. Особливо це важливо у випадку тих 
львівських студентів, котрі після перших зроблених кроків у науці віддали перевагу 
вчителюванню чи змінили вектор наукових занять. Для прикладу згадаємо Миколу 
Стадника чи Меланію Бордун, яких попередня історіографічна традиція не числила 
у складі львівської школи. Вкажемо також на протилежну тенденцію – саме цілкови-
та відсутність епістолярного діалогу є однією з підстав для критичного перегляду 
поширених у літературі переліків представників львівської школи.

На сьогодні опублікованим є лише взаємне листування видатного вченого з 
І. Джиджорою1 та І. Крип’якевичем2, а також листи М. Кордуби3, З. Кузелі4, С. Руд-
ницького5, В.  Герасимчука6 та І.  Кревецького7 до вчителя. Листи інших львівських 

1 Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-
жори / Упоряд.: С.Панькова, В.Пришляк; ред. Л.Винар, П.Сохань, І.Гирич. – Київ; Нью-Йорк: УІТ, 
ВД «Простір», 2008. – 552 с.

2 Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (За матеріалами неопублікованого 
листування й мемуарів) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 
Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 2001. – С. 333–372; Горинь В. 
Листи Івана Крип’якевича до Михайла Грушевського // Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 
2001. – С. 373–378.

3 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка  / Упоряд.: В.  Наулко, 
В. Старков // Старожитності Південної України. Вип. 14. – Запоріжжя: РА «Тандем У», 2005. – 
С. 12–76.

4 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського // Упоряд.: В. Наулко, В. Старков. – Запоріжжя: 
РА «Тандем-У», 2005. – 84 с.

5 Листування Степана Рудницького / Упоряд., авт. вступ. ст. та комент. П.Штойко. – Л.: Вид-во 
НТШ, 2006. – С. 48–71.

6 Гирич І., Самсоник Н. Листи Василя Гарасимчука до Михайла Грушевського // Василь Гарасим-
чук. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість. – Л., 1994. – 
С. 48–95.

7 Стеблій Ф. Листування М. Грушевського з І. Кревецьким // ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. 
істориків «Українська історична наука на шляху поступу» (Луцьк, 17–19 травня 2006). – Луцьк, 
2007. – Т. 1. – С. 346–349; Мицик Ю. З листів до Михайла Грушевського // УІ. – 2002. – № 1–4. – 
С. 470–506.
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учнів до М. Грушевського відклалися у його родинному фонді в Києві. Кореспонден-
ції засновника школи до молодших колег знаходимо у їхніх особових фондах, зде-
більшого, в ЦДІАУЛ та Відділі рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника.

Не менш інформативним є взаємне листування молодих представників школи. Ці 
листи уможливлюють відтворення незавуальованого ставлення до М. Грушевського 
в середовищі його учнів. Як приклад, згадаємо надзвичайно цікаве листування 
І. Крип’якевича з С. Томашівським у міжвоєнний час, на сторінках якого досить від-
верто та безапеляційно стверджується про застарілість історіографічної спадщини 
вчителя, що помітно контрастувало з тогочасними публічними оцінками1. Листи 
представників осередку уможливлюють звернення до важливої проблеми існування 
мікрогруп всередині самої школи. З листів також дізнаємося про творчі заміри моло-
дих істориків, їхнє бачення переваг та недоліків праць один одного, особисті проб-
леми та ін. У книзі ми широко використовували листування з колегами С. Томашів-
ського, М. Кордуби, В. Герасимчука, Б. Бучинського, О. Сушка, Ю. Кміта, М. Бордун, 
З. Кузелі, Б. Барвінського, Д. Коренця та ін. Здебільшого ці джерела досі не видані. На 
сьогодні скільки-небудь повно опубліковане лише взаємне листування І. Крип’яке-
вича з колегами по школі  у присвяченій йому збірці праць2.

Надзвичайно інформативними для нас є листи М. Грушевського до його колег, в 
яких обговорювалися проблеми функціонування школи. Наприклад, перші роки пе-
ребування на професорській посаді та труднощі становлення школи знайшли цікаве 
відображення в листуванні М. Грушевського та О. Барвінського. Листи львівського 
професора до галицького політика за 1894 р. на сьогодні опубліковані Л. Зашкільня-
ком3. Епістолярій наступних років відклався у фонді Барвінських у Відділі рукописів 
ЛННБУ ім. В. Стефаника. Листи О. Барвінського зберігаються в родинному фонді 
Грушевських. Подібною високою інформативністю, але стосовно міжвоєнного часу, 
позначене листування М. Грушевського з давнім колегою по Львівському універси-
тету та приятелем К. Студинським. При цьому листи видатного історика до його ко-
леги на сьогодні опубліковані4. Поряд зі згаданими епістолярними корпусами важ-
ливим для реалізації завдань нашого дослідження виявилося листування 
М. Грушевського з Д. Дорошенком, В. Дорошенком, М. Петровим, О. Лаппо-Данілев-
ським та багатьма іншими його колегами. У своїй масі це листування надалі очікує 
на публікацію.

Украй змістовним для нас виявилося також листування молодих представників 
львівської історичної школи з третіми особами. Прикметно, що в цьому епістолярії 
персона М. Грушевського чи колег по школі нерідко становить об’єкт обговорення. 
Тут передусім згадаємо розлогу епістолярну спадщину найбільш помітних представ-

1 Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / 
НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відді-
лення; упоряд. Н. Халак. – Л., 2015. – 153 с.

2 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 8: Іван Крип’яке-
вич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 2001. – 960 с.

3 «Не маю іншого, більшого інтересу ніж добро свого народу» [Листи М.  Грушевського до 
О.  Барвінського] / Передм., публ. та прим. Л.Зашкільняка  // Пам’ять століть.  – 1996.  – №  2.  – 
С. 71–87.

4 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.) / Упоряд., археограф. 
передм. Г.Сварник. – Львів; Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 1998. – 266 с.
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ників школи – С. Томашівського, М. Кордуби та І. Крип’якевича. У книзі ми широко 
послуговувалися, наприклад, листами О. Сушка до К. Студинського і О. Назарука, 
Б. Барвінського – до Г. Берло, а також С. Томашівського та В. Герасимчука – до К. Сту-
динського. Здебільшого, це листування на сьогодні не опубліковане.

Наступна велика група джерел охоплює наукові, публіцистичні та літературні 
твори М. Грушевського та його львівських учнів. Історичні та історико-теоретичні 
праці представників львівської школи розглядаються в контексті історіографічних 
стандартів тогочасного наукового співтовариства. Левова частка таких праць поба-
чила світ на сторінках «Записок НТШ» і «Літературно-наукового вістника», а також 
деяких інших видань Товариства (наприклад, статті монографічного формату друку-
валися як передмови до томів документальної серії «Жерела до історії України-Ру-
си»). Поодинокі статті були опубліковані на сторінках галицької газетної періодики, 
а також видань київського УНТ – журналу «Україна» та «Записок УНТ». Подекуди 
наукові статті учнів М. Грушевського виходили у вигляді тематичних збірок, як це, 
наприклад, мав можливість робити Б. Барвінський.

Публіцистичні тексти, призначені для широких читацьких кіл, ми використали з 
метою виявлення погляду їхніх авторів на питання розвитку науки, освіти та розу-
міння їх суспільно-політичних позицій. Про важливість цього виду джерел свідчить 
хоча б те, що саме у публіцистичній статті учень М.  Грушевського І.  Кревецький 
вперше вказав на факт існування львівської історичної школи. Публіцистика моло-
дих галицьких істориків цікава також з огляду на популяризацію ними суспільно-по-
літичних ідей учителя по обидва боки Збруча. У зв’язку з цим С. Панькова навіть 
запропонувала цілком коректне з наукознавчого погляду поняття «публіцистична 
школа М. Грушевського», вишкіл у якій пощастило пройти його найближчим учням1. 
Окрім цього саме на сторінках публіцистичних видань, а не на шпальтах академічної 
періодики, деякі львівські учні М. Грушевського наважилися з ним полемізувати. На 
жаль, ця критика була анонімною і відбігала від тих стандартів культури громадсько-
го обговорення, що її обстоював видатний історик. Тут, звісно, згадаємо відомі бро-
шури С. Томашівського.

Важливою складовою згаданого виду джерел є рецензії, критичні відзиви, а також 
ювілейні публікації та некрологи, що дають нам інформацію про етику, культурні 
практики представників львівської школи та їх академічного оточення, шляхи нау-
кової комунікації тощо. У відзивах та рецензіях проглядаються параметри існування 
науки, містяться уявлення про ідеальну матрицю наукового дослідження та статус 
ученого, що поділяються науковим співтовариством на певному етапі. Важливими 
для розуміння психологічного клімату школи є для нас відгуки учнів М. Грушевсько-
го на його праці. Незважаючи на їхній загалом компліментарний зміст, вони нерідко 
містили критичні зауваження, що відбивали більшу залюбованість молодих істори-
ків у концепції творців тогочасної історіографічної моди. Цікаво, що саме перу учня 
М. Грушевського М. Кордуби належить також найбільший за обсягом критичний ог-
ляд – майже стосторінкова (!) рецензія на останні томи «Історії України-Руси». Зага-
дані рецензії друкувалися, здебільшого, на сторінках української галицької періодики 

1 Панькова С.М. Із плеяди публіцистичної школи Михайла Грушевського: Іван Джиджора. 
Журналістський вишкіл в газеті “Рада” // Київ і кияни: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. (Музей 
історії Києва). — К., 2009. — Вип. 9. – С. 293–301.
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та на шпальтах тогочасних славістичних видань (наприклад, «Věstnik Slovanskỳch 
Starožytnosti» та «Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte»). Цінними для усвідомлен-
ня психологічного клімату львівського осередку українознавців є також рецензії мо-
лодих істориків на праці своїх колег по школі.

Здебільшого позитивними за своїм змістом були відзиви М. Грушевського на пра-
ці своїх учнів, передусім на їхні докторати, котрі інколи виходили друком. Наближе-
ність чи віддаленість видатного вченого у ставленні до учнів проглядає також в його 
історіографічних екскурсах на сторінках «Історії України-Руси». Так, у львівський 
період М. Грушевський переважно схвально оцінює творчий доробок молодших ко-
лег, втім у 1920-х рр. вдається до показового ігнорування внеску в козакознавство 
С. Томашівського.

Нерідко у взаємному рецензуванні представників школи виразно відчутне осо-
бистісне ставлення автора до критикованого колеги. Так, скептична постава М. Гру-
шевського до особи Б. Барвінського знайшла відображення передусім у його кілька-
разовій публічній критиці поглядів учня. Тут також згадаємо різку рецензію 
М. Кордуби на працю дещо молодшого колеги по школі І. Джиджори, що відбивала 
існування певних «підводних течій» в середовищі самого колективу, адже деякими 
представниками молодшої гілки школи була сприйнята як вкрай упереджена. Зага-
лом же, рецензії, з одного боку, дозволяють визначити специфіку авторської думки 
з приводу розуміння необхідних і значущих елементів дослідницької праці, з іншо-
го – уможливлюють реконструкцію загальної моделі дослідження, котра поділяєть-
ся науковим співтовариством, а також дають змогу простежити її поступову транс-
формацію1.

Важливими для нас були також рецензії молодих представників школи на праці 
тогочасних дослідників східноєвропейської проблематики. У них галицькі історики 
зазвичай співвідносили концептуальні тези обговорюваних авторів (М. Любавсько-
го, Ф. Равіти-Гавронського, Н. Йорги та ін.) із вибудовуваним учителем історіогра-
фічним каноном інтерпретації важливих проблем українського минулого. Саме в 
цих рецензіях чи не найбільш переконливо проглядає солідарність учнів з поглядами 
вчителя.

Про значущість творчого доробку львівської історичної школи в українознавстві 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. свідчать також здебільшого схвальні рецензії представни-
ків українського академічного співтовариства на праці вихованців М. Грушевського. 
Так само переважно критичні відгуки польських колег на студії молодих галицьких 
учених є проявом того, що до польсько-української історіографічної полеміки на по-
чатку минулого століття долучилося молодше покоління.

Важливим джерелом для нас були також ювілейні та меморіальні публікації. При 
цьому ювілейні тексти стосуються тільки засновника школи. Відзначимо, що саме 
представники львівської школи зробили найбільший внесок у ювілейну грушевські-
ану, в якій уперше було розставлено низку слушних акцентів у вивченні різноплано-
вої спадщини видатного вченого2. Публікації з нагоди шістдесятиліття М. Грушев-

1 Див. про це докл.: Гришина Н.В. «Школа В.О.  Ключевского» в исторической науке и рос-
сийской культуре. – Челябинск: Энциклопедия, 2010. – С. 17–21.

2 Тельвак В. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) // Історіогр. 
дослідж. в Україні. – Вип. 23. – К.: Ін-т історії України, 2013. – С. 160–197.
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ського стали яскравим проявом учнівської пам’яті та вдячності. Деякі з текстів 
ювілейної грушевськіани виявилися неопублікованими і відклалися в особових фо-
ндах українських інтелектуалів1.

Меморіальні традиції у середовищі львівської школи були закладені передчасною 
смертю Б.  Бучинського. Крім очікуваного некрологу авторства засновника школи 
було здійснено посмертне видання праць молодого дослідника. Це починання, вже у 
міжвоєнний час, було повторене після передчасної смерті І. Джиджори. І навіть не-
зважаючи на особисту образу, М. Грушевський, отримавши звістку про смерть С. То-
машівського, попросив І. Крип’якевича написати некролог для київських академіч-
них видань.

Насамкінець зауважимо, що виявлена евристичним шляхом сукупність джерел 
історіографічного характеру, попри деякі прогалини, виявилась достатньо репрезен-
тативною і уможливила досягнення мети дослідження та вирішення поставлених 
завдань. Хочемо відзначити також існування певних джерельних «резервів» для по-
глиблення історіографічного аспекту схоларної грушевськіани, адже здебільшого не 
виданим у своїй масі залишається як листування М. Грушевського з його учнями, так 
і епістолярна спадщина галицьких істориків; очікують на публікацію також найваж-
ливіші складові справочинства Львівського університету, НТШ та УНТ (приміром, 
протоколи засідань чи фрагменти особових справ), які дають змогу зробити більш 
рельєфним аналіз особливостей функціонування львівської школи; залишаються 
питання щодо можливостей пошуку досі не виявленої або невідомої творчої спад-
щини галицьких учених та ін.

Назагал, проаналізовані джерельні матеріали та архівні документи, а також ви-
вчена література дають достатні підстави для всебічної реконструкції проблеми ста-
новлення та функціонування львівської історичної школи.

1 Див., напр.: ЦДІАУЛ. – Ф. 362 (Студинський Кирило – академік). – Оп. 1. – Спр. 80 (Статті про 
життєвий і творчий шлях М. Грушевського і Ю. Недведзького). – На 18 арк.
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МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ЯК НАУКОВЕ 
СПІВТОВАРИСТВО ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Як ми вже неодноразово згадували, вивчення львівської школи М. Грушевського 
значною мірою надалі перебуває під потужним впливом виробленої у першій трети-
ні минулого століття історіографічної традиції. Попри загальну коректність багатьох 
спостережень, висловлених тоді й значно деталізованих у повоєнній і сучасній істо-
ріографії, все ж доводиться констатувати майже цілковиту відсутність теоретичної 
рефлексії з приводу висновків наших попередників. Отож це найважливіше для 
україністики інституційне явище надалі вивчається з позицій позитивістської моделі 
науки, котра зорієнтована на з’ясування формальної сторони питання, насамперед, 
структурно-кількісних параметрів. Наслідком є як помітна диспропорція при осмис-
ленні схоларних планів М. Грушевського львівської доби, так і складність перегляду 
деяких освячених традицією стереотипних висновків. У підсумку, це надалі гальмує 
створення стереоскопічної картини львівської історичної школи як схоларного фено-
мену, в якій знайшли би необхідне збалансоване висвітлення підставові чинники її 
функціонування. До таких, насамперед, відносимо проблеми структури та просторо-
во-часової конфігурації школи, її персонального складу, особливостей комунікатив-
них практик та психологічного клімату, взаємної рецепції творчих досягнень, врешті, 
цілком занедбане дослідниками питання про життя «школи після школи». Ці та пов’я-
зані з ними інші проблеми є предметом нашої уваги у цьому розділі.

2.1. Становлення, функціонування, структура
Друга половина ХІХ ст. для української історичної науки пов’язана з традицією 

народницького напряму. Один з його чільних репрезентантів Володимир Антонович 
уперше у вітчизняній гуманітаристиці цілеспрямовано займався формуванням кола 
учнів. Саме в закладеній ним схоларній традиції дослідники справедливо вбачають 
витоки львівської історичної школи М. Грушевського. Осмислюючи згадану пробле-
му, Олександр Домбровський навіть пропонує визначення «історична школа Анто-
новича–Грушевського»1. Загалом погоджуючись з баченням витоків львівської шко-
ли у традиції київського осередку документалістів, все ж вважаємо неправомірним 
таке безоглядне об’єднання схоларних традицій вчителя та учня. Адже на відміну від 
В. Антоновича, М. Грушевський поклав в основу викладання власну історіософську 
модель. Ще одна суттєва розбіжність полягає у тому, що з наукової школи В. Антоно-
вича вийшли представники не лише української, але й російської та білоруської нау-
ки. Тож слушним вважаємо висновок Любомира Винара, котрий відзначив, що 
львівська історична школа постала шляхом еволюції організаційних практик і кон-
цептуальних засад київської школи документалістів2.

1 Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866–1934). У 50–ліття 
смерти. – [Мюнхен]: Сучасність, 1985. – С. 55–56.

2 Винар Л. Історична школа Михайла Грушевського та її значення  // Михайло Грушевський 
історик і будівничий нації: Статті і матеріали. – К. : Фундація ім. О. Ольжича, 1995 . – С. 63–64.
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Реконструюючи ґенезу постання львівської історичної школи, можемо аргумен-
товано твердити, що її творення було у планах всіх сторін, зацікавлених у переїзді 
М. Грушевського до столиці Східної Галичини. У своїх «Споминах» один з найактив-
ніших промоторів «нової ери» О. Барвінський писав, що під час чергових відвідин 
Києва, де за участі О. Кониського та В. Антоновича вирішувалось питання функціо-
нування кафедри української історії у Львівському університеті, останній дав таку 
настанову молодому М. Грушевському: «[...] Стати провідником і порадником моло-
дого покоління на університеті, відвести єго від пустомелиства суспільного і полі-
тичного, а заправити єго до поважної й основної наукової праці і тим способом при-
готовити єго до будучої служби в користь українського народу»1.

Подібне розуміння завдань, які стояли перед новопризначеним професором було 
властиве також іншому ініціатору «нової ери» О. Кониському. За спогадами того ж 
таки О.  Барвінського, під час урочистостей з нагоди від’їзду М.  Грушевського до 
Львова, він від імені київської громади побажав, щоб молодий учений своєю діяль-
ністю «плекав сі почування національної і культурної єдності українського народу, 
щоби молоде покоління, а саме академічну молодіж, а також і старших робітників 
згуртував для наукової праці і відвів її від пустих неосяжних мрій та заправив до 
реальної наукової роботи»2. Переконаний у винятковій вазі призначення учня В. Ан-
тоновича професором кафедри української історії, в листі до М.  Дикарєва О.  Ко-
ниський писав: «На мою думку факт основання кафедри і настанова Груш[евського] 
професором єсть вінець нашої 30 літнеі праці і перший ступінь, з якого почнеться 
нова історія нашої культури і науки»3.

Поза сумнівом, творення історичної школи у Львові було також у планах самого 
М. Грушевського одразу після приходу на професорську посаду, адже втілити в жит-
тя масштабні проекти молодого вченого неможливо було самотужки. Про це свід-
чить уже його інавгураційна лекція, в якій він вирішив за необхідне спеціально звер-
нутися до тієї частини аудиторії, «що мають охоту студиювати зо мною історию 
viribus unitis»4. При цьому свої схоларні плани молодий професор безпосередньо 
пов’язував саме з львівською альма-матер, маючи тверде переконання, що «універси-
тет є не лише школою, але, фактично, і науковою інституцією, що дає можливість 
кільком соткам людей, а в найгіршім разі кільком десяткам, свобідно віддаватися 
вищим духовним інтересам, науковим студіям, не дбаючи про хліб насущний, а на-
віть вкладає на них моральний обов’язок плекати науку»5. Відзначимо, що Львів-
ський університет на той час уже мав традицію формування у його стінах історичних 

1 Інститут літератури НАН України ім. Т.  Шевченка.  – Ф. 135 (Барвінський О.Г.).  – Спр. 24 
(«Спомини з мого життя», ч. V, зошит ХХІІІ). – Арк. 370.

2 Барвінський О. Заснованнє катедри історії України в Львівському університеті  // Записки 
НТШ. – Л., 1925. – Т. CXLI–XXLIII. – С. 16.

3 Возняк М. Ол. Кониський і перші томи «Записок» (З додатком його листів до Митр. Дика-
рева) // Записки НТШ. – Л., 1929. – Т. CL. – С. 376.

4 Грушевський М. Вступний виклад з давньої історії Руси, виголошений у Львівськім універси-
теті 30 вересня 1894 р. // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доп. й повідомл. наук. конф. – 
Л.,1994. – С. 14.

5 Грушевський М. Листи з над Полтви. Лист третій // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: 
П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 2002. – Т. 1: Сер. “Суспіль-
но-політичні твори (1894–1907)”. – С. 166.
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шкіл. Згадаємо хоча б школу польського історика та першого голови Історичного то-
вариства у Львові Ксаверія Ліске1. Врешті, це була звичайна практика у вищій школі 
того часу, коли посідаючи університетську кафедру, вчений намагався згуртувати 
навколо себе учнів для реалізації власної наукової програми.

Тож М. Грушевcький мав усі підстави розраховувати на те, що посада професора 
дасть йому можливість добирати собі учнів із найбільш здібних до наукової роботи 
студентів. Учений згадував: «Я кинувся в сю роботу з молодечим завзяттям, не від-
чуваючи ще тих розчаровань і трудного положення, яке чекало мене в Галичині»2. 
Йшлося про те, що реалії Львівського університету виявилися далекими від запев-
нень київських наставників. В «Автобіографії» М. Грушевський із прикрістю писав, 
«що ті надії на прихильні обставини для українського культурного і спеціально нау-
кового розвою, на прихильність до національної української ідеї зі сторони прави-
тельства й поляків, з якими я йшов до Галичини, покладаючися на запевненнє ліпше 
обізнаних з галицькими обставинами киян старшої генерації, – опираються на фаль-
шивих запевненнях зі сторони поляків, які дорогою “угоди”, ціною деяких подачок на 
культурно-національнім полі хотіли задавити всякий опозиційний, свободолюби-
вий рух серед галицьких русинів. [...] З другого боку, відносини до польської універ-
ситетської колегії, які хотіли мати в мені покірного сателіта польського панування, 
скоро зіпсувалися вповні й давали чимало прикростей»3.

Ілюструючи згадані «прикрості», згадаємо, наприклад, що практично від самих 
початків викладацької кар’єри М. Грушевського університетська адміністрація, ко-
тра, як правило, належала полякам, починає всіляко контролювати його педагогічну 
діяльність, побоюючись, що український професор на своїх заняттях займається по-
літичною агітацією молоді. Так, вже в 1895 р. декан історичного факультету К. Вой-
цеховський, відвідавши семінари М. Грушевського, назвав його наукові аргументи на 
користь власного розуміння головних моментів української історії «політичними»4. 
Окрім цього, М. Грушевському, який принципово виступав на засіданнях факульте-
ту українською мовою, оскільки на університеті формально були рівноправні дві так 
звані крайові мови – українська і польська, забороняли це робити. Він у таких випад-
ках демонстративно залишав зібрання5.

Ще однією трудністю було те, що як професор Львівського університету, М. Гру-
шевський опинився в далеко гірших умовах, порівняно зі своїми польськими колега-
ми. Адже за статусом кафедра українського вченого була додатковою – другою кафе-
дрою всесвітньої історії, створеною ad personam як результат польсько-українського 

1 Див. докл.: Maternicki J. Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w.  // Wielokulturowe 
środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. ІII / Pod red. J.Maternickiego, L.Zaszkilniaka. – Rzeszów: 
Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – S. 23–45.

2 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906 // Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності 
М.С.Грушевського. – К.: Веселка, 1992. – С. 201.

3 Там само.
4 Расевич В. Еволюція поглядів Михайла Грушевського в перший рік після прибуття до Львова // 

Михайло Грушевський і Львівська історична школа: матеріали конф. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – 
С. 107–113.

5 Лист проф. Грушевського до декана Твардовського зараз по інциденті з дня 11 сього місяця // 
Грушевський М.С. Твори: У 50 т.  / Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. 
П. Сохань. – Л.: Світ, 2002. – Т. 1: Сер. “Суспільно-політичні твори (1894–1907)”. – С. 217–219.
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Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
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політичного компромісу, тож і предмети по цій кафедрі не належали до обов’язко-
вих, що формувало відповідне скептичне ставлення до неї університетської адміні-
страції. Згадана обставина, врешті, позначилася також на назві кафедри М. Грушев-
ського – «друга звичайна кафедра всесвітньої історії» з особливим оглядом історії 
Східної Європи з українською викладовою мовою1.

Також не всі студенти Львівського університету, охочі відвідувати виклади М. Гру-
шевського, могли це зробити. Так, студентам-теологам для відвідування дисциплін, 
що читалися на інших факультетах, потрібен був спеціальний дозвіл. Український 
професор розумів важливість того, щоб курс рідної історії зайняв належне місце та-
кож у підготовці майбутніх народних проповідників. Тож коли молоді люди зверну-
лися до М. Грушевського з проханням про заступництво у ректора та митрополита, 
справу було полагоджено.

Втім, незважаючи на згадані вище неприхильні обставини, молодий учений, як 
писав в «Автобіографії», «не стратив духу і не подався супроти таких трудностей»2. 
Окрім загальних лекційних курсів з історії України та Східної Європи в університеті 
український професор вів спецкурси («Історіографія руська», «Великий рух наро-
дів», «Боротьба за Галичину та Волинь в XIV в.», «Великий Новгород, історія, устрій 
і побут його до кінця XV в.», «Історія унії Литви і Польщі», «Історія Крима XVІI–
XVIII», «Палєографія українсько-руська», «Велике князівство Литовське в XIV–
XVI ст.» та ін.), а також джерелознавчий семінар «Історичні вправи».

Чіткі національні переконання М. Грушевського, його постава соборника та рено-
ме визначного україніста, притягували українське студентство, і на лекції до молодо-
го професора записалися всі, хто зачисляв себе до українства. Тож підсумовуючи у 
1898 р. свою педагогічну працю, М. Грушевський мав повне право пишатися її ре-
зультатами: «[...] Що ся катедра мала спеціальне значіння в найновішім розвої нашої 
науки, то се вже, позволю собі заявити рішучо, не є вплив самої катедри, а моєї малої 
особи. Я викладаю предмет, не заведений в програму іспитів, отже, нікому не обов’яз-
ковий, при іспитах не питаю, взагалі маю всі шанси против себе, і коли при тім всім 
вплив сеї катедри слідно в нашім науковім розвої, то се вже тільки моя особиста за-
слуга, більше нічия»3.

Враження від лекцій М. Грушевського, наскільки про це можемо судити зі спога-
дів його слухачів, були до певної міри амбівалентними. З одного боку, правдиве за-
хоплення викликала його величезна ерудиція, ознайомленість із провідними історіо-
графічними практиками. «Відкриттям Америки було для нас цитування цілої маси 
творів із російської історичної літератури, про існування яких ми досі не мали наго-
ди дізнатися, бо багату російську літературу й польські професори й управа універ-
ситетської бібліотеки зовсім ігнорували, – згадував лекції М. Грушевського один із 
його учнів. – Тлом цілого першого курсу викладів було основне обговорення цілого 

1 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 5. – Спр. 510 (Особова справа професора Грушевського Михайла). – Арк. 
1; Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. – T. 1, 1894/95–1897/98. – Lwów: Nakładem Senatu akademickiеgo 
c. k. Uniwersytetu Lwowskiego. – S. 25–26.

2 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 202.
3 Грушевський М. Як мене спроваджено до Львова (Лист до хв. редакції «Діла») // Грушевський 

М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 
2002. – Т. 1: Сер. “Суспільно-політичні твори (1894–1907)”. – С. 120.

file:///D:/zagalna/%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%20%d0%a2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b0%d0%ba%20%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%20%d0%93%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be/javascript:submit2_1()


58

Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

норманського питання з повним науковим апаратом і ми всі відразу стали завзятими 
антинорманістами»1.

З іншого боку, слухачі неодноразово вказували на вади Грушевського-лектора, 
який нехтував риторичним аспектом на своїх викладах. Наприклад, Степан Тома-
шівський в роки війни згадував: «Його [М. Грушевського] виклади були [...] за фор-
мою і змістом не цікаві, а більше сухим переліченням фактів, імен і дат. Його виклад 
не був приємним...»2. Схожі спогади залишив дещо молодший Іван Крип’якевич: 
«Лекції його [М.Грушевського] були малоінтересні. Він відчитував частини своєї 
“Історії України-Руси”, які готовив до друку, не приготовляючи їх спеціально для 
викладу, так, що матеріал був сухий і непрозорий»3. Врешті, подібними були вра-
ження представників останнього передвоєнного покоління студентів: «Проф. Гру-
шевський не був атракційним викладачем. Викладав доволі нудно; все мав звичай 
говорячи погладжувати свою бороду»4. Стиль читання лекцій, на думку молоді, теж 
залишав бажати кращого. Так, Мирон Кордуба писав: «Викладав строго річево, 
може дещо засухо. Говорив дуже бистро, ні на хвилю не зупиняючися, і ті споміж 
нас, слухачів, які записували його виклади, попадали часто в розпуку, не могучи 
поспіти за професором»5.

Натомість зовсім інше враження у студентів М. Грушевського склалося від його 
наукового семінару. Відзначимо, що на потребі запровадження семінару вчений на-
голошував ще навесні 1894 р., перебуваючи у Києві. Так, погоджуючи з деканом фі-
лософського факультету Антонієм Каліною своє навчальне навантаження, М. Гру-
шевський окремо відзначав, що «семінарій для студієвання джерел [...] уважаю 
потрібним при викладі давнего періоду історії руської»6. Втім, оскільки кафедра 
українського вченого, як про це йшлося вище, перебувала на своєрідних других ро-
лях на факультеті, а науковий семінар функціонував при основній кафедрі всесвіт-
ньої історії, то й звичайний науковий семінар молодому професору формально не 
належався, адже в такому випадку йшлося про окреме приміщення, самостійний 
кошторис на преміювання найкращих студентів і оплату праці керівника, а також 
створення та утримання підручної бібліотеки7.

Саме на ці обставини у відповіді на згаданий щойно лист київського магістранта 
вказав А. Каліна. Він окреслив два шляхи вирішення порушеної колегою проблеми. 

1 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова (особисті спомини) // Вісн. СВУ. – 1916. – 
Ч. 128. – С. 795.

2 Антонович М. Зізнання Степана Томашівського: коментарі і переклад // УІ. – 1972. – № 1–2. – 
С. 96.

3 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 89.
4 Чубатий М. Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912–1914 рр. // УІ. – 1975. – 

Ч. 3–4.– С. 78.
5 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова // Вісн. СВУ. – 1916. – Ч. 128. – С. 795.
6 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 7. – Спр. 365 (Програми лекцій на 1894–95). – Арк. 6 зв.
7 Див. докл.: Kawalec A. Seminaria historyczne na Uniwersytecie Lwowskim – podstawy prawne i 

organizacja (1852–1918)  // Історія та історики у Львів. ун-ті: традиції та сучасність (до 75–ліття 
створення іст. факультету): кол. моногр. / за ред. Л.Зашкільняка, П.Сєрженги. – Л.: ПАІС, 2015. – 
С.  342–353. Див. також: Глушик І. Історичний семінар як форма фахового вишколу істориків у 
Львівському університеті в другій оловині ХІХ ст. // Історія та історики у Львів. ун-ті: традиції та 
сучасність (до 75–ліття створення іст. факультету): кол. моногр. / за ред. Л.Зашкільняка, П. Сєр-
женги. – Л.: ПАІС, 2015. – С. 354–363.
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Перший полягав у провадженні семінару приватно у вільний від роботи час. Утім, 
оскільки новоіменованому професору йшлося про формалізацію своїх практичних 
занять, декан порадив зі своїх обов’язкових п’яти лекційних годин дві віддати на 
вивчення джерел середньовічної та модерної доби, назвавши такі заняття «Історич-
ними вправами»1.

За підтримкою у справі отримання дозволу на ведення класичного наукового се-
мінару М. Грушевський також звертався до свого приятеля у тих роках, впливового 
галицького політика, посла до австрійського парламенту О. Барвінського. У листі до 
нього молодий професор просить використати його вплив в освітньому міністерстві 
у Відні: «Також потовчіть там [...] про семінар мій – хоч се мені навіть не хотілося б – 
побільшувати число годин, але се конечно потрібне»2 (підкреслення наше. – Авт.).

Розраховуючи на впливовість О.  Барвінського у віденських правлячих колах, 
М. Грушевський намагався вирішити питання зі своїм семінаром також у середовищі 
колег. У цій справі він безпосередньо звертався до ректора університету, авторитет-
ного серед львівських істориків професора Тадеуша Войцеховського. Деталі однієї з 
таких розмов і настрій самого молодого професора добре ілюструє його лист до 
О. Барвінського: «Пишу Вам під свіжим вражінням розмови про свій семінар – з Вой-
цеховським. Балакалисьмо з добру годину, а зостався при своєму, що то в факультеті 
не пройде; він дійсно має голос добрий, і як проти того виступить, то може провали-
ти; був [...] о стільки чемним, що мої доводи назвав комічними. Кому горе, а кому 
сміх! Я не знаю ще, не рішив – чи внести пропозицію до факультету і битись за неї, 
чи зачекати. Порада Бобжинського була – зачекати. Цікаво знати, чи дало би мініс-
терство семінар навіть як би факультет освідчився проти того?»3. Далі вчений вкотре 
зазначає, що справу семінару української історії вважає надзвичайно важливою, 
хоча це і йде врозріз з його особистими планами бути менше заангажованим викла-
дацькою працею. «Щодо мене особисто, – продовжує М. Грушевський, – то мені да-
леко ліпше не мати двох годин etc., навіть давати на ремунерації щось із своєї кишені, 
[...] як се тяжко все – битися з такими обставинами! Громада колись повинна буде 
зарахувати мині місяць за рік у сему вовчому гнізді, як на війні»4.

Обережний і досвідчений у галицьких справах політик О. Барвінський, перш ніж 
дати пораду своєму протеже, обговорив справу з впливовими польськими діячами, 
зокрема зі знаним філологом, колишнім ректором Людвіком Цвіклінським. Після 
консультацій, як і інші колеги, О. Барвінський вказав М. Грушевському на безвигляд-
ність конфлікту з факультетом і порадив відмовитися від ідеї добиватися заснування 
семінару безпосередньо у Відні. У листі до молодого професора він писав: «Щодо 
семінара, то моя рада така (балакав я про те і з Стоцким і 2 год[ини] з Цвіклінським), 
щоб на сей курс завели вправи такі як робить Фінкель, а відтак за се Вам призначить 
Міністер[ство] ремунерацію, з котрої дещо можете дати слухачам. Опісля можна 

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 510 (Листи А. Каліни). – 
Арк. 3–6.

2 «Не маю іншого, більшого інтересу ніж добро свого народу» [Листи М.  Грушевського до 
О. Барвінського]. Передм., публ. та прим. Л.Зашкільняка // Пам’ять століть. – 1996. – № 2. – С. 83.

3 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 11 (Барвінський О.). – Спр. 1026. – Папка 77 
(Грушевський М. Листи до Барвінського О.). – Арк. 47–47 зв.

4 Там само. – Арк. 47 зв.
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буде домагатися семінара, вказуючи на добутки вправ. Міністер не пішов би проти 
вотум факультету»1.

Як свідчать протоколи засідань ради професорів філософського факультету, 
український учений вирішив дослухатися даних йому порад і не вносив офіційного 
подання про заснування семінару. За згаданими порадами і польських колег, і О. Бар-
вінського, він переформатував власні лекційні години. У його листі на ім’я декана 
філософського факультету читаємо: «На літній семестр заповів я виклади з історії 
Руси, 4 години, уважаючи одначе на пильну потребу (за браком відповідного семіна-
ра) вправи історичні, мушу змінити заповіджені виклади таким чином: Істория руси 
3 год. (понеділок, второк, середа), Вправи історичні 1 година (четвер)»2. Згадане по-
дання було розглянуто на засіданні ради професорів 13 березня 1895 р.; у протоколі 
з цього приводу було занотовано: «Проф. Шараневич реферує подання проф. Гру-
шевського до Міністерства про зміну викладових годин в такий спосіб, щоб заявле-
ний колоквіум чотиригодинний розкласти на три години викладів і на одну вправ»3. 
Подання було одностайно підтримане присутніми на засіданні. Тож можемо зробити 
висновок, що не дійшовши згоди з очільниками факультету та університету у справі 
повноцінного семінару, М. Грушевський за даними йому порадами організував нау-
ковий семінар, котрий, за тогочасною традицією, отримав назву «Історичні вправи».

Як і радив йому О. Барвінський, вже за рік М. Грушевський підготував подання до 
Міністерства освіти, в якому прозвітував про результати своїх занять. У листі, зо-
крема, йшлося про те, що «оскільки у Львівському університеті при кафедрі україн-
ської (руської) історії нема відкритого семінару, то нижчепідписаний останні три 
семестри вів практичні заняття з історії. [...] Учасники, крім звичайних вправ з чи-
тання та пояснення історичних пам’яток, також представляли окремі реферати і на-
віть самостійні і цілком придатні для друку дослідження. А саме: 1) П. Карпінський 
аналізував одну з найважливіших пам’яток давньоукраїнської історичної літератури 
[...]. 2) Аналогічну роботу підготував С. Томашівський про так званий “Печерський 
патерик”. 3) Ф. Колесса представив роботу під назвою “Характеристика Несторової 
оповіді про життя святих Бориса і Гліба і її стосунок до розповіді так званого Якова і 
до так званого літопису Нестора” [...]. 4) О. Терлецький підготував критичне дослі-
дження під назвою «Політичні події в Галичині у 1340 р. після смерті Болеслава-Юрія 
ІІ». [...] 5) Д.  Коренець запропонував огляд важливої пам’ятки XVI ст. “Michalonis 
Lituani de moribus tartarorum, lituanorum et moscorum fragmina X” з того самого по-
гляду, що і роботи 1, 2. 6) С. Томашівський представив, крім уже названої роботи 
№ 2, ще одну під заголовком: “Самуель Казимир Кушевич і його записник”...»4. Долу-

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 335 (Листи Барвін-
ського В. та Барвінського О.). – Арк. 75–76.

2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 85 (Листування з рек-
тором, відділами (деканатами) Львівського університету та міжпартійним комітетом для справи 
українського університету про викладання історії України, необхідність відкриття Українського 
університету у Львові та з інших питань). – Арк. 5.

3 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 7. – Спр. 362 (Протоколи засідань ради філософського факультету). – 
Арк. 39 зв.

4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 85 (Листування з рек-
тором, відділами (деканатами) Львівського університету та між партійним комітетом для справи 
українського університету про викладання історії України, необхідність відкриття Українського 
університету у Львові та з інших питань). – Арк. 9–10 зв.



61

Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

чаючи до листа реферати згаданих студентів, М. Грушевський попросив у міністер-
ства оплату їх авторам у розмірі 25 гульденів, як це зазвичай практикувалося у ви-
падку повноцінних семінарів.

Згадане подання М. Грушевського уперше було розглянуто на засіданні ради фі-
лософського факультету на першому після літніх канікул засіданні 20 жовтня 1896 
р. У протоколі з цього приводу записано: «Проф. Др. Шараневич реферує подання 
проф. Грушевського до Міністерства про призначення премії учням, котрі запропо-
нували реферати, виконані під його керівництвом на історичних вправах»1. Утім, за 
пропозицією проф. Романа Пілата було ухвалено відкласти остаточне вирішення 
справи до наступного засідання. Про причини такого перенесення у протоколі не 
йшлося, а сам М. Грушевський на згаданому засіданні не був присутній. Можливу 
відповідь дає деяка зміна формулювання подання українського вченого на наступ-
ному засіданні ради факультету 27 листопада 1896 р. Цим разом І. Шараневич по-
просив польських колег підтримати подання М.  Грушевського про преміювання 
лише трьох студентів. Така редакція подання була одноголосно підтримана всіма 
присутніми2.

Утім, попри успішність «Історичних вправ» М. Грушевського, його подання до мі-
ністерства і солідарну підтримку цієї справи колегами по факультету, класичний се-
мінар по кафедрі української історії так і не був запроваджений. На жаль, віднайдені 
матеріали не дають змоги однозначно відповісти на запитання – чим керувалася ад-
міністрація факультету та міністерство, відмовивши М. Грушевському у запровад-
жені класичного наукового семінару – дійсними мотивами нераціональності видат-
ків на семінари по формально двох кафедрах всесвітньої історії чи негласною 
політикою обмеження української присутності в університеті (яка стає практично 
неприхованою після перших студентських заворушень наприкінці ХІХ ст.)? Адже в 
1907 р. була заснована кафедра польської історії, і при ній невдовзі організовано на-
уковий семінар. Унаслідок загострення польсько-українських взаємин наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. останнє зі згаданих щойно припущень стало фактично аксі-
оматичним в нашій історіографії. Зауважимо, що згадане бачення було властиве та-
кож учням українського професора – свідкам польсько-українського протистояння 
в університеті. І.  Крип’якевич, наприклад, стверджував у своїх «Спогадах», що 
«справжнього семінара Грушевському не дозволено»3.

Зазначимо, що попри формально невизначений статус, в очах як М. Грушевсько-
го, так і його молодших колег «Історичні вправи» були повноцінним семінаром. Саме 
так свої практичні заняття нерідко називав український професор4. Семінаром «Іс-
торичні вправи» вважали також його учні5. Та й сама адміністрація факультету вжи-
вала згадані визначення як рівноцінні – в абсолюторіях деяких учнів М. Грушевсько-
го, а також у студентських каталогах, бачимо записи саме про відбутий історичний 

1 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 7. – Спр. 387 (Протоколи засідань ради професорів і зборів доцентів за 
1896/7 навчальний рік і матеріали до них). – Арк. 3.

2 Там само. – Арк. 9 зв.
3 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 89.
4 Див., напр.: Грушевський М. Передмова // Джиджора І. Україна в першій половині XVII віку: 

Розвідки і замітки. – К., 1930. – С. V.
5 Див., напр.: ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 370 (Листи 

Бучинського Б.) – Арк. 1.
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семінар ученого1. Вкажемо також на популярність наукового семінару М.  Грушев-
ського у середовищі молодих українських істориків. Так, деякі його учні (наприклад, 
О. Сушко і Б. Барвінський) відвідували семінар учителя вже після закінчення універ-
ситету. О. Сушко навіть ходив на семінар українського професора вже після здобут-
тя докторату. Втім, для нас найважливіше, що науковий семінар М. Грушевського у 
формі історичних вправ цілком виконав покладену на нього функцію фахового виш-
колу дослідників українського минулого, ставши інституційною підвалиною львів-
ської школи.

Про незамінність тісного професійного контакту з молоддю неодноразово писав 
і сам М. Грушевський. Наприклад, у своїй «Автобіографії» вчений згадував, що «до 
семінарійних занять прив’язував я все особливу вагу, стараючись впровадити здіб-
ніших слухачів в самостійні наукові заняття»2. Відзначимо, що слушність такого ди-
дактичного акценту визнається аксіоматичною й донині, адже саме безпосередній 
контакт учителя зі своїми учнями є обов’язковим чинником для створення наукової 
школи. Школа може існувати тільки у прямому спілкуванні, яке єднає незримою 
ниткою вченого з учнями і яке не можна замінити жодними підручниками. Ці взає-
мини не зводяться до простої трансляції знань і умінь від вчителя до учнів, а вели-
кою мірою полягають в оволодінні його стилем дослідження. Семінарські заняття 
виховували у студентів потребу в науковому пошуку, у перевірці вже встановлених 
фактів, їх самостійному аналізі й були спеціальною інституцією, зорієнтованою на 
підготовку дослідника, а не лише історика-ерудита, котрий володіє тим чи іншим 
обсягом знань.

Про відповідальне ставлення М. Грушевського до справи організації та проведен-
ня семінару свідчать також його дії, спрямовані на дидактичне забезпечення занять 
з початкуючими істориками. З цією метою на сторінках львівського двотижневика 
«Учитель» – органу Українсько-Руського педагогічного товариства, членом якого 
М. Грушевський був з жовтня 1894 р., він протягом 1895 р. друкував працю під наз-
вою «Виїмки з жерел до історії Руси. До половини ХІ в.». Згодом ця праця в розшире-
ному вигляді вийшла друком як окрема книга. Пояснюючи читачам необхідність 
комплексного видання підставових джерел до початків української історії, М. Гру-
шевський у вступі до книги зауважив: «Виходив я з того переконання, що лише без-
посередня знаємість з джерелами, на яких будуються виводи історичної літератури, 
дає знання ясне, міцне, виводить з-під неминучої без того залежності від суб’єктивіз-
му тієї чи іншої історичної праці й дає можливість орієнтуватись в науці незалежно 
від ріжниць і перемін в поглядах, які заходять в історіографії»3.

Необхідність такого видання вчений пояснював також тим, що тривалий час 
українська історіографія не визнавалася як самостійна наукова дисципліна, отже, не 
було таких джерельних збірок, які б висвітлювали минуле українського народу як 
етнічної спільноти, що займає визначену територію. Наявні джерельні видання – пе-
редусім російські та польські – лише почасти виконували це завдання, адже були 

1 Див., напр.: ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 719 (Абсолюторіуми (свідоцтва) про закінчення 
університету). – Арк. 588 зв.

2 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 204.
3 Грушевський М. Виїмки з жерел до історії України-Руси до половини ХІ віку // Грушевський 

М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 
2004. – Т. 6: Сер. «Історичні студії та розвідки (1895–1900)». – С. 3.
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зосереджені на історії власних етносів і частенько інкорпорували українське минуле 
до своїх наративів. «А за браком такого приступного зводу трапляється нерідко, – 
вказував М. Грушевський, – що люди, навіть ближче обізнані з історією, знають те чи 
інше джерело лише з імені і не відають, як його відомості в дійсності виглядають»1. 
Визначаючи цільову аудиторією своєї збірки, львівський професор писав: «При тім я 
мав на думці в першій лінії молодіж університетську, але крім неї й усіх, хто збира-
ється до глибшого й самостійнішого студіювання історії Руси»2. З огляду на непідго-
товленість читацької аудиторії, дослідник наводить розлогі коментарі до поданих 
джерел, що було покликане ввести читача у контекст появи тексту та особливості 
його інформаційного навантаження.

Тогочасна історична наука надзвичайно схвально сприйняла появу праці «Виїмки 
з жерел до історії Руси», відзначаючи її затребуваність для підготовки фахових істо-
риків. Наприклад, Никандр Молчановський в огляді на сторінках «Киевской ста-
рины» наголосив на педагогічній доцільності виданої збірки, схваливши її архітекто-
ніку та якість перекладу. Рецензент, зокрема, вказав: «Мова перекладу ясна, образна 
та зрозуміла для всіх скільки-небудь знайомих з літературною малоросійською мо-
вою. Не можна не подякувати авторові за виконану ним нелегку працю»3.

Якщо лекції вченого, як було вже зазнчено, не відрізнялися емоційністю викладу 
та барвистістю стилю, то на семінарах учений цілком перевтілювався у жвавого та 
товариського співбесідника. Як згадував І.  Крип’якевич, на семінарах М.  Грушев-
ський «говорив нам “пане товаришу”, трактував нас як повновартних істориків, але 
коли хто з молодих “заганявся” занадто, в очах його видно було блискітки тонкої 
іронії»4.

Запорукою популярності і, зрештою, успішності наукового семінару М. Грушев-
ського була вже сама його організація, що полягала в індивідуалізації налагодження 
творчої співпраці, врахуванні власних зацікавлень молодих людей, залюбованих в 
історію. Все це, звісно, коштувало ученому дуже багато сил і, особливо, дорогоцін-
ного часу, якого завжди не вистачало з огляду на його заангажованість у численні 
громадські справи та наукові проекти. Про це неодноразово згадував і сам львів-
ський професор. Так, у листі до брата він писав: «Багато часу забирає аудиторія: 
маса істориків молодих просять роботи, отже треба вибирати теми, книги для ре-
цензій і т. ін.»5.

Важливою була також психологічна складова організації М. Грушевським науко-
вого семінару, спрямована на максимальне скорочення дистанції між професором і 
студентами. Його учні були безпосередніми свідками творчого процесу багатогран-
ної наукової діяльності вчителя, що давало дуже багато для їх власного фахового 
становлення. Микола Чубатий згадував, що на семінарі вчитель «частіше не сидів за 
катедрою, але сідав поміж студентами на лавці, тому семінар мав радше характер 

1 Там само.
2 Там само.
3 Н.М. [Н.В.Молчановський]: М.Грушевський. Виїмки з жерел до історії України-Руси. До поло-

вини ХІ віка. Л., 1895 // Киевская старина. – 1895. – Т. LI. – С. 123.
4 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 99.
5 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 1285 (Листи Грушев-

ського М. С.). – Арк. 153 (запис від 17 (30) жовтня 1902 р.). Висловлюємо подяку С. Паньковій за 
звернення уваги на цей сюжет.
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гутірки, де обговорювався не тільки сам предмет семінарійної праці, але також так 
конечно потрібні проблеми методи історичного досліду та джерелознавства. Тих 
проблем все була повна голова профессора. В цім лежала вартість научна його семі-
нара»1.

Важливим також було те, що під час семінарських занять М. Грушевський ніколи 
не нав’язував учням власних переконань, а навпаки – підштовхував їх до роздумів та 
прийняття самостійних рішень, підносив важливість критичного мислення. 
І. Крип’якевич з цього приводу згадував у своїй «Автобіографії»: «Навіть дуже впли-
вовий Грушевський не накидав нам якоїсь одної доктрини, а навпаки, вироблював 
критичний змисл до явищ і скептицизм до плитких теорій»2.

Саме завдяки семінарам формувався науково-історичний світогляд молодих уче-
них, постійно вдосконалювалася методика дослідницької праці. Тут учні М. Грушев-
ського пройшли солідний вишкіл, що дав їм неохідні методологічні орієнтири і твер-
ді знання з багатьох історичних дисциплін: історіографії, археографії, бібліографії, 
хронології, дипломатики, палеографії, сфрагістики, геральдики, іконографії, істо-
ричної географії тощо. Про високий рівень організації та проведення семінару згаду-
вали практично всі чільні представники львівської школи. Так, І. Крип’якевич писав, 
що М. Грушевський «дуже інтересно вів семінар (чи “історичні вправи” [...]). [...] На 
кожному засіданні читали роботи, було жваве обговорення, якому підсумки давав 
Грушевський; тут він виявляв свій досвід дослідника і величезну ерудицію»3.

Якість здобутих на лекціях і семінарах знань і вмінь студенти повинні були про-
демонструвати на колоквіумах. «До колоквій, – згадував один з учнів М. Грушевсько-
го, – ми вчилися прямо з томів його Історії»4. Загалом, у пам’яті своїх студентів укра-
їнський професор постає вимогливим, але доброзичливим педагогом, метою якого 
було допомогти молодим колегам краще відрефлектувати власне професійне станов-
лення. І. Крип’якевич, котрий залишив чи не найбільш розлогі спогади про вчителя, 
писав, що М.  Грушевський «вимагав багато, але ставив високі ноти»5. Подібними 
були й спогади Володимира Гериновича, котрими він поділився під час ювілейних 
святкувань у 1926 р.: «При колоквіях та іспитах був Михайло Сергієвич вимогливий 
і не податний, але товариський і переконуючий, заставляв вчитися, працювати. Іспит 
з історії у Михайла Сергієвича в поняттю товаришів-студентів – це була Сціла й Ха-
рибда. Були з цього приводу і дезерції, але хто хотів працювати – цей ставав близько 
свого професора»6.

Про викладацьку принциповість М. Грушевського в оцінці своїх студентів свід-
чить також той факт, що навіть найближчі учні не могли розраховувати на можли-
вість компенсувати симпатією вчителя недоліки підготовки до колоквіуму. На цьому 
ґрунті подекуди виникали непорозуміння. Для прикладу наведемо ситуацію із 

1 Чубатий М. Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912–1914 рр. // УІ. – 1975. – 
Ч.3–4.– С. 78–79.

2 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 89.
3 Заболотна І. Спогади Івана Крип’якевича (1904–1911) // Укр. археограф. щорічник. – К.: Укр. 

письменник, 2010. – Вип. 15. – С. 478.
4 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 89.
5 Там само.
6 Ювілей академіка М.С.Грушевського. 1866–1926. І. Ювілейні засідання. ІІ. Привітання. – К.: 

Вид. ювіл. комітету, 1927. – С. 21–22.
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О. Сушком, котрий отримав від учителя оцінку за колоквіум, нижчу за очікувану. 
Тож молодому чоловікові довелося просити свого професора відмовитися від попе-
реднього рішення та переписати колоквіальне свідоцтво з вищою оцінкою (!). Своє 
слізне прохання він мотивує фінансовою незасібністю – необхідністю бути звільне-
ним від університетських оплат (так званого «чесного»), чого не можна було сподіва-
тися у випадку, якщо не всі семестрові оцінки були найвищими (у тогочасній лекси-
ці  – «знаменитими»)1. У подальших своїх листах О.  Сушко вже не порушував цієї 
теми, але їх тон дає змогу з великою вірогідністю припустити, що М. Грушевський 
все-таки пішов назустріч учневі.

Студентів, які відзначилися у роботі семінару особливими успіхами та наполегли-
вістю, М. Грушевський запрошував до тіснішого кола своїх учнів, з якими займався 
не лише на університеті, але й нерідко вдома у вільний від роботи час. Згадана форма 
занять, зрештою, доволі поширена тоді2, отримала в нього назву privatissima, тобто 
приватних студій. Сам учений надавав особливо великого значення такій формі пе-
дагогічної праці. В «Автобіографії» він згадував: «[...] Вів я приватні наукові заняття 
поза університетом з студентами – своїми слухачами й сторонніми (роздавав книж-
ки до рефератів і оцінок, потім відчитувано ті реферати, розбирано, а по справленню 
друковано, котрі ліпші)»3. Вдома у М. Грушевського його учні мали можливість не 
тільки у неформальній атмосфері обговорити фахові питання, але й попрацювати у 
багатій бібліотеці професора. Присутній на таких приватних зібраннях М. Кордуба 
згадував, що на них «виголошувалися та обговорювалися реферати про найновіші 
наукові публікації, дрібніші комунікати, причинки та більш обширні праці, котрі 
Грушевський після виправлення поміщав до “Записок” або у відділі рецензій, або в 
“Miscellaneach”, або врешті серед статей»4.

Зазначимо, що згадані privatissima були своєрідною символічною ініціацією – вве-
денням початкуючих учених у ближче коло вже не тільки студентів, а саме учнів 
львівського професора. Про це дізнаємося з пізніших спогадів молодих людей, котрі 
вважали запрошення на приватні сходини до оселі Грушевських свідченням найбіль-
шої залученості до особи вчителя та його наукової справи. Через багато років 
І. Крип’якевич, наприклад, писав: «[М. Грушевський] часто запрошував студентів до 
своєї хати, де мав чудову бібліотеку; кожної хвилини двері його хати були для них 

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 780 (Листи Сушка О.) – 
Арк. 1–5.

2 Див., напр.: Rutkowski J. Wspomnienia o seminarium historycznym prof. Ludwika Finkla  // Z 
zagadnień dydaktycznych wyższego szkolnictwa. Praca zbiorowa. Zeszyt I / рod red. J.Rutkowskiego. – 
Poznań: Nakładem Poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk z subwencji wydziału nauki Ministerstwa 
oświaty, 1948.  – S. 83–84; Hulewicz J. Seminarium Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 
1861–1918  // Spór o historyczną szkołę krakowską: w stulecie Katedry Historii Polski UJ, 1869–1969. 
Praca zbiorowa pod red. C.Bobińskiwej, J.Wyrozumskiego.  – Kraków: Wydawn. Literackie, 1972.  – 
S. 47–69; Антощенко А.В., Свешников А.В. Исторический семинарий как место знания // Истори-
ческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом: кол. моногр. в 
честь проф. И. М. Савельевой / отв. ред. А. Н. Дмитриев; Нац. исслед. ун-т Высшая школа эконо-
мики. – М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012. – С. 138–160.

3 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 204.
4 Korduba M. Michał Hruszewśkyj jako uczony. Wspomnienia // Przegląd Historyczny. – Warszawa, 

1935. – Serji drugiej tom dwunasty. – S. 404.
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відчинені [...]. Він мав таку вдачу, що не раз одним жартівливим слівцем умів заохо-
тити до праці, а загонистих умів стримати легеньким посміхом»1.

На згаданих заняттях М. Грушевський на власному прикладі продовжував навча-
ти початкуючих істориків секретам археографічної праці та мистецтву інтерепрета-
ції джерельних свідчень, формуючи тим самим стиль наукової роботи. Таке навчан-
ня шляхом наслідування мало суттєвий педагогічний ефект – інтенсифікувало 
процес оволодіння досвідом наукової творчості. Осмислюючи цю проблему, один із 
представників львівської школи відзначав: «В цьому заслуга Грушевського, що сам 
був незвичайно витривалим науковим працівником і в нас, молодих, умів відхнути 
замилування до дослідчої праці»2.

Особливо дбав учений про те, щоб робота молодих дослідників була добре орга-
нізована, щоб вони мали найширшу інформацію про стан історичних досліджень. 
Глибоке розуміння завдань, які стояли перед українською історичною наукою, пере-
дусім необхідність модернізації її концептуальних засад та історіографічних прак-
тик, умотивовувало М. Грушевського постійно підвищувати вимоги до професійної 
підготовки початкуючих науковців. На його переконання, молодим дослідникам не-
достатньо було вміння читати і тлумачити текст документу, а потрібно було мати 
високий рівень загальної культури і освіти, щоб бути здатними зрозуміти, відчути і 
відтворити історичний контекст джерела у всій його повноті. Він поставив підготов-
ку майбутніх істориків на професійний ґрунт, беручи до уваги вимоги і потреби то-
дішньої української історичної науки. Відтворюючи особливості формування львів-
ської школи, один із учнів М.Грушевського згадував: «Молоді історики спершу під 
проводом професора читали й пояснювали історичні джерела, обговорювали праці 
інших дослідників, потім діставали опрацьовувати різні завдання й так поволі втяга-
лися до самостійної наукової праці»3.

М. Грушевський переконував своїх учнів, що не слід обмежуватися лише фактоло-
гічним знанням минулого, потрібно коректно пояснювати його, а це можливо лише 
через ґрунтовний синтез історичних явищ. Тому, на думку професора, не можна за-
микатися лише на пошуку джерел, потрібна скрупульозна критична робота над 
ними. Таким чином, одним із головних завдань історика він бачив глибоку науко-
во-синтетичну працю. М. Грушевський пропагував серед учнів популярний тоді ін-
дуктивний метод історичного пізнання, вимагаючи від них рухатися вперед від оди-
ничного до загального, від часткового до цілого і тільки на групах твердо 
встановлених фактів виводити загальні висновки, які б піддавалися критичній пере-
вірці. Нічого не приймати на віру, перевіряти факти, навіть до джерел ставитися з 
обережним скептицизмом, аналізувати і порівнювати їх, вишукуючи зерно правди 
– таким був підхід вченого до історичного дослідження. Зазначимо, що, закликаючи 
критично ставитись до всього, сам автор «Історії України-Руси» не уникав критики, 
зокрема з боку своїх учнів. «Свою працю, – відзначали учні М. Грушевського, – він 
будував, можна сказати, на очах читачів [насамперед учнів. – Авт.], впроваджуючи 
їх до середини своєї лабораторії, дозволяючи, а навіть помагаючи їм слідкувати за 
кожним каменем, вкладеним до тої будови. Можливо, ця метода надмірно побільшує 

1 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність. – С. 460.
2 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 98.
3 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність. – С. 460.
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обсяг окремих томів, іноді дошкульно утруднює схопити загальні контури, зрештою 
є надто втомлююча для звичайного читача, але спеціалістам-дослідникам дає ідеаль-
ну можливість перевіряти автора в найменших деталях»1.

Така посилена увага львівського професора до формування наукової культури 
своїх вихованців була також зумовлена поширеним у той час, особливо у середовищі 
студіюючої молоді, позитивістським скептицизмом щодо пізнавальних можливо-
стей і дисциплінарного статусу історіографії. Як згадує М. Кордуба, його однолітки 
поголовно захоплювалися працями творців позитивізму і марксизму, безкритично 
повторюючи за ними тези про наукову неспроможність історії як дисципліни. Дово-
лі часто ці проблеми обговорювалися на студентських зібраннях. На одному з них, за 
спогадами М. Кордуби, він реферував модні тоді теорії, розставляючи прийняті се-
ред колег акценти. «Бажаючи заімпонувати товаришам, – пише він, – я зробив у від-
читі великий ужиток із начитаних теорій і розгромив історію в прах. Зовсім несподі-
вано прийшов на відчит і Грушевський і забрав слово в дискусії. Замість знищити 
мене за репродукцію нахапаних без розбору й відповідного перетравлення теорій 
[...] висловив вдоволеннє, що такі питання між нами обговорюються, бо від вияснен-
ня тих справ мусить залежати цілий дальший напрям і метода історичних дослідів. 
Потім проаналізував вихідну точку матеріалістичного й позитивістичного світогля-
ду та, признаючи за ними деяке усправедливленнє, виказав односторонні перебор-
щення [...]. Говорив довго [...]. А що головне, – вернув мені захитану віру в солідність 
історичної науки»2.

Підсумовуючи характеристику університетських викладів М. Грушевського як ін-
ституційної підвалини його школи, коротко звернемося до проблеми популярності 
лекцій та наукового семінару українського професора серед тогочасного студент-
ства. Це питання отримало кардинально різне висвітлення вже в літературі початку 
ХХ ст. З одного боку, зі слів М. Кордуби знаємо про захоплення молоді викладами 
щойно прибулого київського магістранта, коли йому навіть доводилося переносити 
читання лекцій до найбільших аудиторій університету3. До речі, саме це свідчення 
одного зі старших представників львівської школи стало аксіоматичним для сучас-
них дослідників4.

З іншого боку, як пише у своїх спогадах О.  Барвінський, в середині 90-х років 
ХІХ ст. «тодішнє молоде поколіннє не вміло, як слід оцінити сего придбаня (заснуван-
ня кафедри історії України і приїзд до Львова М. Грушевського. – Авт.), котрого наша 
суспільність домагалася від десятків літ»5. Як доказ, галицький політик наводить сло-
ва молодого професора, що «слухачів небогато, але ходять (регулярних 15–20)»6. Пев-
не підтвердження слів О. Барвінського знаходимо на сторінках львівської «Правди» за 
1896 р.: «На жаль, сей запал (відвідування викладів М. Грушевського. – Авт.) не довго 

1 Кордуба М. Грушевський як учений // УІ. – 1984. – № 1–4. – С. 41.
2 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова // Вісн. СВУ. – 1916. – Ч. 128. – С. 796.
3 Там само. – С. 795.
4 Див., напр., твердження С. Плохія про те, що виклади М. Грушевського «з української історії 

збирали величезні авдиторії...» (Плохій С. Великий переділ: Незвичайна історія Михайла Грушев-
ського. – К.: Критика, 2011. – С. 57).

5 Інститут літератури НАН України ім. Т.  Шевченка.  – Ф. 135 (Барвінський О.Г.).  – Спр. 24 
(«Спомини з мого життя», ч. V, зошит ХХІІІ). – Арк. 382.

6 Там само. – Арк. 370 зв.
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тривав, а в другім році число студентів так змаліло, що шкода на те здоровля і висиле-
ня ученого професора. Чиж так Русини доказують потребу руских катедр універси-
тетських?! Чи так уміють користуватися так важними придбанями?!»1.

Сумлінному відвідуванню українськими студентами лекцій М. Грушевського не 
сприяла також постійно зростаюча напруга між польськими та українськими сту-
дентами Львівського університету. Одним з її проявів була студентська акція, відома 
під назвою сецесія, що відбулася в 1901–1902 рр. Тоді українці (понад 500 чоловік) 
залишили університет і перейшли вчитися до навчальних закладів інших міст. У той 
час, як писав М.  Грушевський у листі до брата Олександра, він впродовж півроку 
взагалі не мав викладів (від листопада 1901 р. до квітня 1902 р.). Та й навесні 1902 р. 
до нього ходили лише один-два студенти2. Що цікаво, ці молоді люди не були україн-
цями, і сам учений не мав бажання витрачати на них свій час: «[...] Я сьогодні мав 
виклад [...]. Було двох – оден росіянин, а оден кацап, по рутенському кажучи (мо-
сквофіл). Сказали, що будуть ходити, але я читати для двох не буду 5 годин на тиж-
день, якось то уложиться»3. Утім, вже в осінньому семестрі 1902 р., коли українці 
почали повертатися до своєї альма-матер, ситуація змінилася, і М.  Грушевський з 
оптимізмом написав молодшому братові: «Виклади зачав в четвер. Маю небувалу ав-
диторію: щось 15 самих істориків-русинів»4.

З наведених цитат складно зрозуміти, чи йшлося про кількість студентів науково-
го семінару М. Грушевського чи його загальних лекційних курсів. На нашу думку, є 
підстави припустити, що все-таки мається на увазі відвідуваність наукового семіна-
ру українського професора. Адже саме такі кількісні дані 15–20 осіб) доносять до нас 
каталоги студентів семінару, що збереглися в архіві М. Грушевського5. Цю інформа-
цію підтверджує також І. Крип’якевич, згадуючи, що «бувало на семінарі 20–30 сту-
дентів-українців, з різних курсів...»6. Зрештою, важко припустити, щоб інтернаціо-
нальна за складом лекційна аудиторія українського професора цілковито спорожніла. 
Насамкінець, слова М. Кордуби про зацікавленість молоді загальними лекційними 
курсами учня В. Антоновича підтверджують і каталоги студентів університету. Втім, 
слід усе ж визнати, що з часом галицькі українці дещо охололи у своєму бажанні від-
відувати заняття М. Грушевського.

Найвищим ступенем довіри М. Грушевського для молодих істориків було залу-
чення їх до роботи в секціях, комісіях і виданнях Наукового товариства імені Шев-
ченка, що було можливим завдяки головуванню вченого у цій нетитулованій Акаде-
мії наук протягом майже двадцяти років. При цьому дослідник як проникливий 
педагог давав спочатку простіші завдання реферативного характеру, поступово на-

1 «Ефемеричні успіхи нової ери» // Правда. – Л., 1896. – Ч. 33. – С. 400.
2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 1285 (Листи Грушев-

ського М. С.). – Арк. 49 (запис від 5 (18) травня 1902 р.). Висловлюємо подяку С. Паньковій за 
звернення уваги на цей сюжет.

3 Там само. – Арк. 40 (запис за квітень 1902 р.).
4 Там само. – Арк. 91 (запис від 6 (19) жовтня 1902 р.).
5 Див., напр.: ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 85 (Листу-

вання з ректором, відділами (деканатами) Львівського університету та міжпартійним комітетом 
для справи українського університету про викладання історії України, необхідність відкриття 
Українського університету у Львові та з інших питань). – Арк. 194–222.

6 Заболотна І. Спогади Івана Крип’якевича (1904–1911). – С. 478.
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сичуючи їх дослідницькою складовою. «Тим способом, – згадував він, – вправляли-
ся охочійші слухачі до наукової роботи, переходячи від рефератів в бібліографічнім 
відділі Записок Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка до самостійних оцінок, від 
дрібних праць в Miscellanea до самостійних розвідок»1. Постійно ускладнюючи нау-
кові завдання, М.  Грушевський завжди тримав у полі зору процес їх виконання, 
щоби за необхідності дати пораду початкуючим науковцям і відкорегувати резуль-
тат їхньої діяльності. Як свідчить листування, такий контроль ніколи не був надо-
кучливим – учений завжди давав поради у дружньому тоні, а при потребі допомагав 
оперативно вирішувати проблеми, що виникали.

Унікальна ілюстрація такої консультації М. Грушевського міститься у його ли-
стах до М.  Кордуби, який навчався у Відні і, на відміну від інших представників 
школи, що були у безпосередньому контакті з учителем, необхідні поради отриму-
вав письмово. Так, висловлюючи своє враження від надісланого рукопису наукової 
праці, львівський професор писав: «Що до Вашої статті [...], то користнійше було б 
зробити вказівки на конкретих прикладах, але не знаю чи побачу Вас по приїзді, то 
скажу: а) брак прозорости, важкий спосіб викладу: при виясненні якоїсь тези не 
вирізнено головну аргументацію і виводи від гадок вступних, побічних, першорядні 
аргументи не виставлені на перед в порівнянні з другорядними; в) трактується 
більш натяками, ніби річ загально відому, не дається повного і докладного пред-
ставлення, а висовуються пункти суперечні або неясні, з того може вийти замість 
висліду цілої справи – “деякі уваги”. Пишучи, Ви повинні уважати перед собою чи-
тача що нічого про сю справу не знає, і Ви позбуваючи які небудь посторонні питан-
ня натяками, не можете позбувати так і питання [головні]; с) з сієї же причини най-
більш важні тексти, особливо де має вагу інтерпретація така чи інша, треба 
наводити (?) [...] – се потрібно для легшого орієнтування. Сі точки я підносив і хоч 
тепер острійше їх витикаю в місці, се для яснішого зрозуміння. Зверніть увагу на се 
надалі»2.

Як свідчить листування між учителем і учнями, М. Грушевський був доволі ви-
могливим науковим керівником, наполягаючи на неодноразовому зверненні до під-
готовлених статей з метою їх мовно-стилістичного та фахового вдосконалення. Це 
іноді викликало зрозуміле роздратування молодших колег, котрим набридала три-
вала праця над одним сюжетом. Їм також нерідко залежало на оперативному друці 
своїх праць, що давало змогу розпочати процес здобуття докторського ступеня. 
Промовистою ілюстрацією тут слугує лист Меланії Бордун: «Високоповажний Пане 
Професоре! Після бажання Пана Професора пересилаю вступ меї роботи. Заразом 
осьмілюся просити, щоби Пан Професор були ласкаві, єсли то можливо, приняти 
мою роботу в тім виді, як она єсть, бо ходить мені дуже о як найскоріше здобуття 
академічного степеня. Над роботою сею я б’ю ся більше двох літ. Надоіла она мені 
досить, і тепер приниматися єще раз за переробленя єї було би для мене впрост 
страшно»3.

1 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 204.
2 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 

М. Грушевського). – Арк. 15–16.
3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 303 (Листи Грабчука 

М., Петрушевського П. інших кореспондентів з проханням про видання їх робіт і присилку кни-
жок та статей). – Арк. 246–247.
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Загалом М. Грушевський, наскільки про це можемо судити з його листів до учнів, 
був доволі терплячим у бажанні навчити молодь секретам фаху, часто віддаючи рідкі 
вільні хвилини на редагування текстів та консультації. Та й самі представники школи 
згадували, що «він [М. Грушевський] ніколи не шкодував свого дорогоцінного часу 
на балачки з “недопеченими” вченими»1. Зазначимо, що з цієї загальноприйнятої в 
літературі оцінки Грушевського-педагога, котра, зрештою, підтверджується числен-
ними фактами, виламується його спілкування з Богданом Барвінським. У листах до 
молодого історика ми знайшли інформацію про єдиний відомий випадок, коли стар-
ший колега відмовив у консультації учневі, виправдавшись поганою якістю рукопи-
су: «Поважний Пане! Кількома наворотоми брався я до читання Вашої праці, але що 
письмо дуже густе, а при тім помазане, забирає се дуже богато часу, а його не маю»2.

Таку разючу зміну настрою завжди толерантного до молоді М. Грушевського (на-
скільки про це, звісно, дають підстави говорити джерела) до одного з учнів заризику-
ємо пояснити гострим конфліктом з його батьком О. Барвінським, що якраз у той час 
набирав обертів. Принаймні, саме так згадану ситуацію бачили львівські українці, 
що викликало обурення у М. Грушевського, котре знайшло відбиття у щоденнику: 
«Вчора був Копач, оповідав про говореннє на мене Барвінського і Студинського, що 
я мішаю персоналії до публичних справ (праця Б. Барвінського); Копач намовляв на 
уступки – але ті люде все будуть по собі міряти»3. Урешті-решт, Б. Барвінському до-
велося свою докторську працю, тема якої була сформульована у спілкуванні з М. Гру-
шевським, захищати під проводом Л. Фінкля. Як свідчить листування О. Барвінсько-
го зі сучасниками, його неприємно вразило, що львівський професор розширив 
«територію конфлікту» на особисті взаємини з його сином4.

Справжньою творчою лабораторією для учнів М. Грушевського стали секції та ко-
місії НТШ. Саме через критичне, нерідко багаторазове, обговорення на засіданнях 
Історично-філософічної секції пройшли рукописи праць усіх без винятку представ-
ників львівської школи. При цьому зауважимо, що твори своїх учнів М. Грушевський 
частенько реферував особисто або ж це робили інші представники школи. Успішно-
сті співпраці молоді та досвідченого наставника на засіданнях секцій і комісій НТШ 
сприяла вже неодноразово відзначена відкритість М. Грушевського, його демокра-
тичність і тактовність у спілкуванні з початкуючими дослідниками. І. Крип’якевич, 
наприклад, згадуючи участь у роботі Історично-філософічної секції, де провід мали 
І. Франко та М. Грушевський, писав: «Було дуже цінне, що обидва видатні учені ні-
чим не виявляли своєї переваги і терпляче слухали початківців, у всьому їм допома-
гали, справляли їх роботи [...]»5.

Утім, найбільш вагомою для фахового становлення молодих істориків була Архе-
ографічна комісія Товариства. Відзначимо, що археографічна складова помітно домі-
нувала у науковому вишколі початкуючих дослідників, а керівник львівської школи, 

1 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність. – С. 460.
2 Відділ рукописів ЛННБУ імені В.  Стефаника.  – Ф. 11 (Барвінський О.).  – №  Барв. 3500.  – 

Папка 99 (Листи М. Грушевського). – Арк. 5.
3 Грушевський М. Щоденник / Підг. до друку І.Гирич, О.Тодійчук. // УІ. – 2006–2007. – № 4 / 1-2. – 

С. 59.
4 Листи Ганни Берло до Олександра та Богдана Барвінських  / упоряд. О.  Дзьобан; відп. ред. 

М. Дядюк. – Л., 2011. – С. 127.
5 Заболотна І. Спогади Івана Крип’якевича (1904–1911). – С. 483.
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як про це вже йшлося вище, особливо багато уваги приділяв методиці та практиці 
роботи з документами. Це, зрештою, відповідало тогочасним уявленням про пріори-
тети наукового вишколу в історичній науці. І. Крип’якевич, так само як інші пред-
ставники школи, згадував, що М.  Грушевський «посилав нас до архівів копіювати 
акти і заохочував працювати над архівними матеріалами»1.

Саме найкращі представники львівської історичної школи взяли на себе підго-
товку титульного видання АК НТШ – «Жерел до історії України-Руси». Тут насампе-
ред слід згадати Степана Томашівського, котрий як член і секретар АК НТШ вказу-
ється вже у протоколах за 1900 р.2. У 1902 р. членом АК став Олег Целевич. Одразу 
п’ятьох учнів М.  Грушевського – Івана Джиджору, Василя Герасимчука, Івана 
Крип’якевича, Івана Кревецького та Дениса Коренця – прийняли до складу АК на 
лютневому 1906 р. засіданні комісії. У 1907 р. до роботи в АК долучився ще один 
представник львівської школи Іван Шпитковський.

Підготовлена плеяда львівських учнів дала змогу М. Грушевському ініціювати ви-
дання корпусу матеріалів до історії козаччини. Чи не вперше цю проблему як надзви-
чайно актуальне завдання для Товариства М. Грушевський порушив у своєму річно-
му звіті в 1905 р. При цьому він вказав, що цим разом ідеться про нову якість 
археографічної праці. Якщо у попередні роки поодинокі дослідники реалізовували 
власні археографічні плани, то у випадку з пошуком і виданням джерел до історії 
козаччини праця має бути колективною та систематичною, адже жоден дослідник не 
може охопити пошуковою діяльністю численні архівосховища та повноцінно опра-
цювати всі періоди козацької доби. Цю колективну працю, як наголосив дослідник, 
уможливила молода генерація українських гуманітаріїв, вихована ним у науковому 
семінарі Львівського університету. М.Грушевський зазначив: «В осени минулого 
року археографічна комісія прийняла проект такої колективної роботи, що переведе-
на руками молодих робітників, вихованих нами, вписала-б ще одну поважну карту в 
історію нашого Товариства і його заслуг перед українською наукою. Се проект систе-
матичного студіювання архівів ріжних країв для зібрання й опублікування корпуса 
документів до історії української козаччини. Сил відповідно приготованих для сеї 
роботи у нас не бракує. Справа обертається коло грошевих засобів і поставленя мо-
лодих археографів наших в можність зайнятися сими студіями. Полагодити її нале-
жить уже до будучого року»3.

Найбільш докладно проект видання джерел з історії козаччини М. Грушевський 
обґрунтував у своїй «Записці», запропонованій до обговорення на засіданні АК 
НТШ у листопаді 1905 р. У ньому він насамперед підніс актуальність своєї пропози-
ції: «Студіованнє історії козаччини, сього найбільш голосного й яскравого, коли не 
найбільш інтересного періоду історії України, стрічається з великою перешкодою в 
браку джерел, і се, разом з иньшими обставинами, служить причиною, що сучасний 
стан нашого знання сього періоду далеко не відповідає його важности й інтересу»4. 
На його думку, наявні археографічні видання, як українські (насамперед М. Косто-
марова та Київської археографічної комісії), так і російські та польські не мають 

1 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 89.
2 Діяльність секцій і наукових комісій Товариства // Хроніка НТШ. – Л., 1900. – Ч. 1. – С. 28.
3 Загальні збори (дня 19 цьвітня 1905) // Хроніка НТШ. – Л., 1905. – Ч. 22. – С. 6.
4 Записка предложена археографічній комісії проф. Грушевським в справі видання корпусу 

матеріалів до історії козаччини // Хроніка НТШ. – Л., 1905. – Ч. 24. – С. 19.
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системного характеру у доборі джерел до історії козаччини і дають змогу висвітлити 
лише її поодинокі аспекти. З огляду на це, голова НТШ наголосив, що АК має «мо-
ральний обов’язок» зосередитися на цій справі.

І якщо раніше реалізація згаданого проекту була істотно ускладнена розпороше-
ністю фахових археографів по багатьох наукових інституціях, то на початку ХХ ст. 
цю кадрову проблему великою мірою вдалося вирішити. «Займаючи дванадцятий 
вже рік катедру історії на львівськім університеті, – вказує М. Грушевський, – я звер-
тав увагу на те, аби мої слухачі (ті розуміється, котрих інтереси сягали далі осягнення 
учительської кваліфікації) присвоювали собі основи наукової методи в студіюванню 
історичного матеріалу, але також здобували собі практичні підстави для самостійної 
роботи над архівальним і взагалі археографічним матеріалом»1. Дослідник наголо-
шував, що саме козацький період, як надзвичайно вдячне поле для реалізації архео-
графічних амбіцій молодих істориків був у центрі його уваги на науковому семінарі. 
Результатами його роботи стали «не менше десятка молодих людей відповідно вправ-
лених в історичну й археографічну методу, а притім добре обізнаних з певними пері-
одами історіографії історії України». Як зазначив М. Грушевський, це дає підстави 
звернутися до АК та Виділу НТШ з проектом систематичного збирання та корпусно-
го видання джерельних матеріалів до історії козаччини.

Обговорюючи археографічні пріоритети у згаданому аспекті, голова Товариства 
визначив напрямки пошукової діяльності своїх учнів, вказавши, що корпус джерел 
мав би охопити час від останньої чверті XVI ст. до середини XVIII ст. Він повинен 
містити документи, котрі б висвітлювали не лише військову і дипломатичну історію 
козаччини, які протягом тривалого часу були у фокусі уваги дослідників та археогра-
фів ХІХ ст., а й матеріали для пізнання «козаччини як явища соціально-національно-
го, продукта економічних і суспільно-політичних обставин, далі – козацької органі-
зації й управи та відносин під козацьким режимом»2. Звідси головними пунктами 
археографічних експедицій молодих учених для реалізації цього проекту вчений ви-
значив краківські колекції (бібліотека Чарторийських, бібліотека Ягеллонського уні-
верситету та краківської Академії наук), варшавські збірки (бібліотека ординації 
Красінських та колекції Архіву генерального штабу), петербурзькі (Публічна бібліо-
тека, архів Сенату та генерального штабу) та московські (Архів Міністерства юстиції 
та закордонних справ, теки Маркевича у Рум’янцевському музеї) матеріали. Певну 
вартість мають також харківські та чернігівські архіви, де, на думку автора проекту, 
зберігаються залишки актів козацьких урядів. Згадав учений також київську, не-
свізьку та славутську збірки. Натомість львівські колекції, як зазначив дослідник, 
великою мірою ним і його учнями вже опрацьовані.

Окрім цього, М. Грушевський виклав своє розуміння технічних аспектів організа-
ції проекту. На його погляд, роботу слід поділити за хронологією (до Хмельниччини, 
добу революції, період від смерті Хмельницького до 1664 р., часи Дорошенка і Са-
мойловича, часи Мазепи і Скоропадського), а також за групами архівів (архіви кра-
ківські та варшавські, архіви московські та петербурзькі та ін.). З огляду на такий 
поділ, вказував голова АК, слід доручати окремим дослідникам чи групам дослідни-
ків збирання джерельного матеріалу з певного періоду з його подальшою публіка-

1 Там само. – С. 20.
2 Там само.
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цією, коли матеріалу назбирається на один стандартний за обсягом том. Таланови-
тий педагог та проникливий психолог, М. Грушевський зазначав: «Таке сполученнє 
роботи збирача з роботою видавця й можність скорого видання зібраного матеріалу 
дасть заохоту науковим робітникам і устереже цілий проект від небезпечности за-
грузнути в передвступних роботах, як то часто буває»1.

Для виконання цього амбітного плану М. Грушевський залучив найбільш талано-
витих своїх учнів: І. Крип’якевича (формування козаччини – до 1640 р.), С. Томашів-
ського та М. Кордубу (доба Хмельниччини), В. Герасимчука (період Руїни за 1657–
1665  рр.), І.  Кревецького (часи П.  Дорошенка), І.  Джиджору (Гетьманщина в 
1720–1740 рр.), Ф. Голійчука (доба П. Орлика), М. Стадника (Гадяцька угода), Д. Ко-
ренця (Виговщина), М. Залізняка (часи І. Мазепи), І. Шпитковського (Коліївщина). 
При визначенні для кожного учня напрямку пошукової роботи, як на це уперше 
звернув увагу І. Гирич, М. Грушевському «вдавалося поєднувати, здавалося, непоєд-
нуване – особисті наукові інтереси своїх учнів істориків-археографів та інтерес за-
гальноархеографічної справи в цілому»2.

Успіхи діяльності молодих членів АК у перший рік реалізації проекту козацької 
археографії були відзначені вже у науковому звіті за 1906 р. У ньому вказувалося, що 
учні М. Грушевського протягом року виїжджали до архівів Кракова, Варшави, Пе-
тербурга, Москви, Харкова та Києва «з дуже гарними результатами»3. Водночас із 
прикрістю зазначалося, що в 1906 р. АК не отримала проектованої міністерської до-
тації, отже, темпи пошуку та копіювання джерел очікувано знизяться.

Реалізація проекту козацької археографії повною мірою розкрила науково-орга-
нізаційний і педагогічний талант М. Грушевського. Він не лише визначав першочер-
гові напрямки археографічних експедицій, але й всіляко сприяв молодим львівським 
археографам у їхній пошуковій діяльності. Маючи ще з часів магістерських студій 
добре налагоджені зв’язки в середовищі російських, польських та українських архі-
вістів, а також створивши розгалужену мережу фахових копіювальників, учений 
охоче допомагав працівникам АК, що у своїй більшості були його учнями. Як свід-
чить, наприклад, листування М. Грушевського, особисте знайомство голови НТШ з 
Іваном Каманіним та Орестом Левицьким – працівниками Київського центрального 
архіву давніх актів – відкривало широкі можливості для роботи львівських архео-
графів у київських архівосховищах, адже уможливлювало отримання фахових кон-
сультацій та замовляння копій необхідних документів без зайвих формальностей. У 
доступі до російських архівів учням М.  Грушевського сприяв його петербурзький 
колега Олександр Лаппо-Данилевський. Їхнє листування сповнене обговорення цих 
проблем4. Про характер такої опіки М. Грушевського над своїми учнями свідчать та-
кож їхні численні листи до вчителя.

1 Там само. – С. 21.
2 Гирич І.Б. Організація М.С.Грушевським археографічної роботи у львівський період життя й 

діяльності (1894–1914 рр.) // УІЖ. – 1997. – № 1. – С. 84.
3 Наукова діяльність Товариства в 1906 р. // Хроніка НТШ. – Л., 1907. – Ч. 29. – С. 13.
4 «Прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности». Письма А.С.  Лаппо- 

Данилевского М.С. Грушевскому. 1905–1914 гг. / Публ. И.Б. Матяш // Исторический архив. Россия и 
Украина XVI–XX вв. – 2002. – № 4. – С. 135–151; Санкт-Петербургский филиал архива РАН. – Ф. 113 
(Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич). – Оп. 3. – № 131 (Грушевский Михаил Сергеевич, акад. 
Письма его А.С.Л.-Данилевскому. Из Львова, Киева, Казани. 1905, 30 марта, 1915, 13 мая). – 27 л.
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Принагідно зауважимо, що, перебуваючи в археографічних експедиціях, учні 
М. Грушевського не лише покладалися на знайомства вчителя у середовищі архівіс-
тів, але й – за прикладом наставника – самі намагалися розбудовувати археографічну 
мережу Товариства, залучаючи до роботи у львівській АК представників місцевих 
осередків. Наприклад, І. Крип’якевич, звітуючись зі своєї роботи у варшавських ар-
хівах, пише до голови НТШ: «Бажав я декого притягнути до наукової роботи; дечого 
можна чекати від двох: Томасевич, юріст, хоче робити над статтями Хмельницького 
й укр[аїнським] правом; Гінковський, історик, студіює Сінопсіси і береться копіюва-
ти козацькі акти, – робота йде досить добре і археографічна комісія матиме у Варша-
ві свого співробітника»1.

Даючи своїм учням археографічні завдання, М. Грушевський тримав у полі зору 
процес їх виконання, постійно перебуваючи з початкуючими дослідниками в епісто-
лярному діалозі. У листах Богдана Барвінського2, Василя Герасимчука3, Степана То-
машівського4, Мирона Кордуби5, Івана Джиджори6, Івана Крип’якевича7, Олега Це-
левича8, Федора Голійчука9 до вчителя надзвичайно цікаво відображено особливості 
їхньої археографічної праці в багатьох містах Європи, обговорюється евристичний 
потенціал віднайдених джерел, врешті, містяться прохання про поради побутового 
та логістичного характеру.

Контроль М. Грушевського за археографічними заняттями подекуди був абсолют-
но необхідний, адже молоді дослідники, потрапивши до архівів, у яких практично 
ніхто перед тим цілеспрямовано не вивчав україніку, нерідко губилися серед числен-
них джерельних комплексів, бажаючи «осягнути неосяжне». Це, зрозуміло, розпоро-
шувало увагу і відволікало від головної мети. Досвідчений археограф М.  Грушев-
ський, відчуваючи в листах своїх учнів захоплення величезними покладами незнаної 
україніки, вмів остудити захват молодших колег і сфокусувати їхню увагу на провід-
ній тематиці. Вказана проблема доволі промовисто відображена в листі голови АК 
НТШ до І.  Джиджори: «[...] Не пишете, до котрої теми так дає богато Вам хар-

1 Горинь В. Листи Івана Крип’якевича до Михайла Грушевського // Іван Крип’якевич у родинній 
традиції, науці, суспільстві / відп. ред. Я.Ісаєвич, упоряд. Ф.Стеблій. Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність: зб. наук. праць, 8 / Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича 
НАН України. – Л., 2001. – С. 378.

2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 334 (Листи Барвін-
ського Б.) – 16 арк.

3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 411 (Листи Герасим-
чука В.) – 85 арк.

4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-
ського С.) – 265 арк.

5 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка / Упоряд. В.Наулко, В.Стар-
ков // Старожитності Півд. України. Вип. 14. – Запоріжжя: РА «Тандем У», 2005. – С. 33–57.

6 Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-
жори / упоряд.: С.Панькова, В.Пришляк; ред.: Л.Винар, П.Сохань, І.Гирич. – Київ; Нью-Йорк: УІТ, 
ВД «Простір», 2008. – С. 156–157, 162–177, 202–220.

7 Горинь В. Листи Івана Крип’якевича до Михайла Грушевського. – С. 373–378.
8 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 814 (Листи Целе-

вича О.) – 21 арк.
9 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 421 (Листи Голій-

чука Ф.) – 6 арк.
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Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

ків[ський] архив. Коли до жидів, то не застрягайте дуже глибоко, а скільки треба, 
щоб зробити працю і найінтереснійше до видання, бо завсіди се тема другорядна, 
попутна, її [слід] зробити якнайскоріше (під час екскурсії, щоб з Москви прислати 
вже) і братися до головного – загально-політичних відносин. Було б нераціонально 
меншоватися на таку другорядну річ і Вам, і Т[оварист]ву Шевченка»1. Дещо згодом 
М. Грушевський, відчуваючи захоплення учня, вкотре йому наголошує: «[...] Не за-
копуйтесь дуже в сю жидівську історію, виберіть найважніше до видання, решту ви-
користайте до праці [...] і беріться до головного, до чого Ви приділені – загальних 
справ по-мазепинських часів»2.

Колективна планомірна праця над виданням корпусу документів з історії україн-
ської козаччини у короткому часі принесла вагомі результати у вигляді кількох томів 
документів. Перші підсумки археографічної праці своїх учнів голова АК НТШ підвів 
у передмові до восьмого тому «Жерел», що відкривав серію видань джерел козацької 
доби. Попри численні клопоти, твердив М. Грушевський, протягом перших чотирьох 
років зусиллями багатьох членів АК, передусім його учнів, «були переведені досить 
широкі розсліди в архівах Львова, Києва, Харкова, Варшави, Кракова, Петербурга, 
Москви, Відня й ін. і призбирано матеріали для ряду томів, невважаючи на трудно-
сті, з якими нерозлучно зв’язана була така трудна і зложена справа в тих незвичайно 
трудних обставинах, в яких і по нинішній день пробуває українська наукова робо-
та»3. Утім, із властивим собі оптимізмом львівський професор, покликаючись на ви-
ховане ним молоде покоління українських археографів, висловив сподівання, «що 
енергія нашої суспільності, її молодших поколінь особливо, переборе всі ті трудності 
і праця, раз зрушена з своєї мертвої точки, буде йти невпинно».

Про вагомість реалізації планів козацької археографії в тогочасному науковому 
вишколі представників львівської школи свідчить також «Автобіографія» М.  Гру-
шевського 1906 р.: «[...] Разом з тим займав ся я організацією роботи коло споря-
дження корпусу актів до історії козаччини, неминуче потрібного супроти того, що 
від кінця 1880-х рр. перервала ся всяка систематична робота на сім полі. Проєкт та-
кий був мною предложений в Товаристві ім. Шевченка ще весною 1905 р. (видруко-
ваний в 24 випуску Хроніки Товариства): молоді археографи, підховані в моїм семі-
нарі, мали розібрати між собою поодинокі партії в історії козачини й зайнятися 
призбиранням до них актового матеріалу в невикористаних або мало використаних 
рукописних збірках Київа, Харкова, Петербурга, Москви, Кракова, Варшави і т. и.; від 
літа 1905 р. організовано археографічні експедиції до Харкова, Москви, Кракова, 
Варшави, Петербурга, а члени їх мали приступити слідом до оброблення й приготу-
вання до друку тих колекцій»4.

Підсумком заініційованої й організованої М. Грушевським археографічної робо-
ти стали дев’ять виданих перед Першою світовою війною томів «Жерел до історії 

1 Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-
жори. – С. 204.

2 Там само. – С. 205.
3 Грушевський М. Від Комісії [Передмова до т. VIІІ «Жерел»] // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / 

редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 2007. – Т. 8: Сер. 
«Історичні студії та розвідки (1906–1916)». – С. 536.

4 Грушевський М. Автобіографія, 1906. – С. 212–213.
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України-Руси»1. З них чотири належали самому керівнику школи. Три томи підготу-
вав С. Томашівський і по одному видали І. Крип’якевич та М. Кордуба. Великою мі-
рою були готові до видання також джерельні збірки І. Джиджори та В. Герасимчука, 
котрі внаслідок багатьох причин, головно через воєнне лихоліття, так і не вийшли 
друком і на сьогодні віднайдені лише у фрагментах2. Сам М. Грушевський фактично 
до кінця 1920-х рр. докладав чималих зусиль, щоб найголовніші археографічні праці 
його вихованців були надруковані.

Поряд із діяльністю в секціях і комісіях НТШ, надзвичайно важливою для науко-
вого поступу молодих українських істориків була участь у численних періодичних і 
корпусних виданнях Товариства: «Записки НТШ», «Жерела до історії України-Руси», 
«Пам’ятки українсько-руської мови і літератури», «Етнографічний вістник», «Літера-
турно-науковий вістник» та ін. Наявність таких наукових періодичних видань, як 
майданчиків фахової комунікації, стала важливою складовою формування та функ-
ціонування наукової школи.

Своєрідною творчою лабораторією львівської історичної школи, де початкуючі 
вчені демонстрували набуті фахові вміння і досвід, були «Записки НТШ» – головне 
тогочасне українознавче видання. Співпраця із «Записками НТШ» сприймалася уч-
нями М.  Грушевського надзвичайно відповідально. Перші кроки такої співпраці – 
пропозиції голови Товариства рецензувати біжучу наукову літературу для бібліогра-
фічного відділу «Записок НТШ» навіть бентежили їх, але водночас наповнювали 
почуттям відповідальності та поваги до вчителя за виявлену високу довіру. Надзви-
чайно цікаво про це оповів М. Кордуба: «Нас, своїх студентів, професор затягнув до 
рецензійного відділу. Зразу нам се видалося дивним, бо не почували за собою відпо-
відного підготовлення, щоб обговорювати або й критикувати твори учених спеціа-
лістів. Але Грушевський вмів швидко розігнати сумніви й недостачу довіря в сили. 
Роздав кожному по книжці із тих, які треба було обговорити, й велів прочитати. По-
тім радив порівняти прочитане з тим або з іншим давнішим твором про дану тему та 
при стрічах зараз випитував про вислід порівняння, вражіннє, яке нова книжка зро-
била, і т. ин. Вислухавши терпеливо усного реферату, докидав тут і там свої замітки, 
радив звернути увагу на ту або иншу точку зору й кінчив: «А тепер, товаришу, про-
буйте все те написати». Так поробив із нас 18–20 літніх хлопців рецензентів і так 
повстали перші студентські рецензії у “Записках”»3.

Цікаво, що доволі подібно до М. Кордуби, про значущість для свого фахового ста-
новлення факту співпраці з рецензійним відділом «Записок НТШ» оповідали також 

1 Капраль М. Археографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя 
(1894–1914) // Михайло Грушевський і Львівська історична школа: матеріали конф. Львів, 24–25 
жовт. 1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 171.

2 Про долю цих джерельних збірок див. докл.: Федорук Я. Василь Гарасимчук та його невидані 
«Матеріали до історії козаччини XVII в.»  // Василь Гарасимчук. Матеріали до історії козаччини 
XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість. – Л., 1994. – С. 12–47; Пришляк В. Михайло Гру-
шевський та Іван Джиджора: учитель і учень у світлі взаємного листування // Листування Михайла 
Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / упоряд.: С.Панькова, 
В.Пришляк; ред.: Л.Винар, П.Сохань, І.Гирич.  – Київ; Нью-Йорк: УІТ, ВД «Простір», 2008.  –  
С. 11–47.

3 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова (особисті спомини) // Вістн. СВУ. – 1916. – 
Ч. 127. – С. 795.
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Зенон Кузеля та Денис Коренець. Останній, наприклад, писав: «Він заправляв нас 
молодих до праці найперш справозданями і оцінками чужих робіт, призначених до 
обговорення в “Записках Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка” [...], а потім і нау-
ковими розвідками на поставлені ним мети. Тут професор Грушевський не обмежав-
ся на основні вказівки з літератури і жерел; він надто про кожду роботу видавав 
точний осуд, підносячи добрі сторони, виказуючи подрібно і найменші промахи рі-
чеві, язикові, стилістичні»1.

Відзначимо, що для деяких учнів М. Грушевського рецензування стало своєрід-
ним тематичним орієнтиром для власних наукових зацікавлень. Рецензуючи дані 
вчителем книги, молоді дослідники настільки переймалися обговорюваною в них 
проблематикою, що згодом обирали її предметом вже самостійних наукових пошу-
ків. Наприклад, Ф. Срібний, відгукнувшись критичним оглядом на книгу А. Крилов-
ського «Львовское Ставропигиальное братство», вирішив самотужки надолужити 
помічені недогляди російського вченого. Цю ситуацію у рецензії на докторат учня 
описав сам М. Грушевський: «Вихідною точкою праці п. Срібного була критика ос-
танньої монографії присвяченої Ставропігії: А. Криловского “Львовское Ставропи-
гиальное братство”, 1904, на котру п. Срібний надрукував більшу рецензію (Записки 
Наукового тов[ариства] ім. Шевченка т. LXXV, 1907, ст. 171–195), де піддав сю моно-
графію основній критиці, вказавши її слабі сторони. Після сього поставив він своїм 
завданнєм докладніше прослідити питання в історії Ставропігії, не вияснені, або 
хибно освітлені попередніми дослідниками»2.

Саме так більшість учнів М. Грушевського здобували фахові вміння, котрі згодом 
були підставою для обрання їх дійсними членами НТШ. Серед них бачимо прізвища 
С. Томашівського (став дійсним членом в 1898 р.), М. Кордуби (1903 р.), І. Кревець-
кого (1907 р.), І. Крип’якевича (1911 р.), І. Джиджори (1913 р.) та ін. Обрання дійсним 
членом було справжнім відзначенням наукового доробку молодих дослідників і 
сприймалося ними з надзвичайним піднесенням. Так, наприклад, відреагував на по-
відомлену М. Грушевським новину про своє обрання І. Кревецький: «Сердечно дя-
кую за честь, яку зробила мені істор[ично]-філ[ософічна] секція своєю пропозиці-
єю  – іменувати мене своїм дійсним членом. [...] Буду по моїм силам старатися 
відповісти вповні тим надіям й обов’язкам, які вложила на мене згадана секція»3.

Зауважимо, що розуміння «Записок НТШ» як інституційної підвалини львівської 
історичної школи було притаманне вже активним учасникам історіографічного про-
цесу початку ХХ ст. Так, з нагоди п’ятнадцятилітнього ювілею видання І. Кревецький 
відзначив: «[...] Вони [«Записки НТШ»] стали головним органом нової школи в ново-
часній українській історіографії, яка в купі з науковими історичними методами, при-
нятими найкращими репрезентантами новочасної, західно-европейської історичної 
науки злучила також глибоку свідомість що до індивідуальности української нації»4 
(підкреслення наше. – Авт.).

1 Коренець Д. Ювілей науки // Учитель. – Л., 1906. – Ч. 10. – С. 143.
2 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки 

про докторські дисертації). – Арк. 188.
3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 567 (Листи Кревець-

кого І.) – Арк. 52.
4 Кревецький І. П’ятнадцять лїт істновання «Записок Наукового Товариства ім. Шевченка», 

1892–1906 // ЛНВ. – 1907. – Т. 40. – С. 68.
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Необхідно звернути увагу на ще одну обставину, пов’язану з тим, що тодішня віт-
чизняна наука була позбавлена повноцінного фінансування, і українська молодь, на 
відміну від своїх польських чи єврейських колег, важко здобувала освіту, здебільша 
не маючи відповідних засобів для заняття наукою. Тож цілком справедливо в одній зі 
своїх доповідей на засіданнях НТШ М. Грушевський відзначав: «На Україні-Руси ав-
стрийській [...] суспільність позбавлена властиво всяких засобів і способів, що дають 
людям можливість приготовлятись до наукової роботи й її віддаватись, і наукова ро-
бота на своєнароднім ґрунті стає актом патріотизму, певного пожертвовання»1. Під-
твердженням сказаного слугують численні заяви українських студентів Львівського 
університету до адміністрації НТШ про надання їм одноразових допомог і стипен-
дій. У згаданих заявах знаходимо відбиток тяжких умов життя і навчання галицької 
молоді. Наприклад, Антін Крушельницький, студент філософії, писав: «Не маю жод-
них средств до життя, а дуже бажаю вчитись»2. З подібним проханням звертався 
його колега Федір Голійчук: «Не маю ніяких средств до життя у Львові, щоби міг по-
кінчити тут свої студії»3.

М.  Грушевський у тому часі робив усе можливе, щоб допомогти українській 
студію ючій молоді. Як професор університету, на засіданнях ради філософського 
факультету він постійно ініціював розгляд питань про звільнення від оплати за на-
вчання незасібних українських студентів. Навіть у періоди гострого конфлікту з 
польськими колегами по університету, коли вчений на знак протесту проти галопу-
ючої полонізації вищої школи Східної Галичини тривалий час не відвідував факуль-
тетських зібрань, він завжди приходив на засідання, якщо розглядалося питання 
«незаможних». Ба більше, вчений дбав, щоби ці засідання відвідували також його 
українські колеги К. Студинський та О. Колесса, аби спільними зусиллями полегши-
ти молодим колегам здобування знань. Для прикладу наведемо запис у щоденнику 
М. Грушевського від 30 листопада 1905 р.: «[...] Перспектива засідання факультета у 
справі незаможних. Вчора напоминав Колесу й Студинському аби прийшли; Колесі 
подав внесеннє і ми троє голосували й перемогли»4.

Утім, найбільше у справі порятунку від грошових злиднів початкуючих дослідни-
ків зробило очолюване М. Грушевським НТШ. Документи засідань Виділу Товари-
ства, Історично-філософічної секції та інші матеріали з архіву НТШ є наочним під-
твердженням того, як часто на цих засіданнях розглядалися заяви молодих 
дослідників і, як наслідок, виділялися необхідні кошти. М. Грушевський вказував, що 
матеріальна допомога сприяє розвиткові наукової праці; це робилося у формі «сти-
пендій і грошевих запомог у властивім значінню, для уможливлення наукових студій 
і спеціальних дослідів, екскурсій і т. п.». «[...] В наших обставинах, – зазначав він, – 
навіть сама по собі невелика сума, яка в сих двох роках могла бути уділена при убо-

1 Грушевський М. Наукова діяльність Товариства ім. Шевченка в 1896 і 1897 р. Записка для 
загального збору 1898 р. // Записки НТШ. – Л., 1898. – Т. ХХІ. – С. 10.

2 ЦДІАУЛ. – Ф. 309 (НТШ). – Оп. 1. – Спр. 314 (Заяви вчителів, студентів та учнів про надання 
їм одноразової допомоги і стипендій). – Арк.20.

3 Там само. – Спр. 311 (Заяви вчителів, студентів та учнів про надання їм одноразової допомоги 
і стипендій). – Арк. 7.

4 Грушевський М. Щоденник / Підг. до друку І.Гирич, О.Тодійчук // УІ. – 2006–2007. – № 4/1-2. – 
С. 71.
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гих засобах Товариства, мала велике значення при повнім браку якихось фондів на сі 
ціли в нашім краю і зробила чималу прислугу науковій роботі»1.

Інформаційне видання Товариства «Хроніка НТШ» донесла до нас подробиці тієї 
фінансової опіки над українською студіюючою молоддю, що з року в рік зростала 
завдяки М. Грушевському та його однодумцям, котрі створювали стипендійні фонди. 
Наприклад, протягом 1899–1901 рр. Товариство надало стипендії на суму від 100 до 
800 корон на рік студентам Г. Гарматію, О. Целевичу, С. Томашівському, В. Гнатюку. У 
1903 р. НТШ вкотре збільшило фінансову допомогу українським студентам – виділи-
ло дев’ять стипендій на загальну суму 1030 корон2. Зусилля голови НТШ з надання 
фінансової допомоги здібним студентам змалював тогочасний секретар Товариства 
Ілля Кокорудз: «Дбаючи про розвій наукового письменства в українсько-руській 
мові, підпомагав виділ тих студентів-академіків, що горнуться до наукової праці; і 
так уділив 3 студентам: С. Томашівському, М. Кордубі і Гіядору Стрипському з Угор-
щини стипендії по 100 злр., дальше рекомендував праці студентів-академіків в “За-
писках”, уділював допомогу на наукові праці і оснував стипендійний фонд для акаде-
міків, що віддаються науковій праці»3.

З метою підтримки української науки та студентства за ініціативи М. Грушевсько-
го в НТШ були створені також спеціальні фонди: резервний академічний, доцент-
ський, стипендійний ім. О. Огоновського, допомоговий ім. Ф. Бончевського, два фо-
нди для допомоги літераторам ім. І. Котляревського та ім. Д. Мордовця4. Визнаючи 
першочерговість надання фінансової допомоги незасібній українській молоді, фонд 
свого імені заснував також голова Товариства. З цього приводу у звіті НТШ зазначе-
но: «Проф Грушевський заявив, що приналежні йому ремунерациї за редакцію вида-
них до тепер томів “Записок” в сумі 600 злр. призначує на осібну стипендію для сту-
дентів університету, що віддаються науковій роботі»5.

Зазвичай допомога зі згаданих фондів надавалася у формі одноразової безпро-
центної позички. Розміри дотацій і стипендій, як свідчить «Хроніка НТШ», не були 
високими, але вони все-таки хоч деякою мірою покривали матеріальні потреби сту-
дентства. Так, допомога з фонду Ф. Бончевського спочатку становила 157 корон, а 
згодом 220 корон; стипендії – переважно 100–200 корон. Неодмінною умовою біль-
шості таких дотацій було зобов’язання наділеного нею «словом чести звернути по-
брану запомогу фондові, скоро лише буде могти» та обіцянка «працювати всіма си-
лами для добра українського народу»6. Іноді за студента поручався хтось із старших 
працівників НТШ, котрі були опікунами початкуючих дослідників.

З ініціативи М. Грушевського НТШ також фінансувало наукові відрядження та 
екскурсії студентів, підтримувало здібних випускників середніх і вищих навчальних 
закладів. Зокрема, в 1907 р. студент І. Джиджора отримав 500 корон для роботи в 

1 Грушевський М. Наукова діяльність Товариства ім. Шевченка в 1896 і 1897 р. Записка для 
загального збору 1898 р. // Записки НТШ. – 1898. – Т. ХХІ. – С. 13.

2 Хроніка НТШ. – 1900. – Ч. 1. – С. 24; Там само. – 1901. – Ч. 3. – С. 3; Там само. – 1901. – Ч. 5. – 
С. 4.

3 Кокорудз І. Секретарське справоздання з діяльности Виділу Наукового Товариства ім. Шев-
ченка за рік 1897 // Записки НТШ. – 1898. – Т. ХХІ. – С. 4-5.

4 Гнатюк В. Наукове Товариство ім Шевченка у Львові // ЛНВ. – 1925. – Т. 87. – С. 324–329.
5 З Товариства // Записки НТШ. – Л., 1897. – Т. ХІХ. – С. 2.
6 Хроніка НТШ. – 1903. – Ч. 14. – С. 5.
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архівах Києва і Москви1. У 1912 р. було виділено 300 корон для проведення екскурсії 
українських студентів-географів на Чорногору під керівництвом іншого представни-
ка львівської школи – знаного географа С. Рудницького2.

Благородній меті допомоги студентству служив також збудований з ініціативи 
М. Грушевського «Академічний дім» у Львові. Пов’язуючи його будівництво з потре-
бою підготовки кадрів національної інтелігенції, видатний учений вказував, що 
«Академічний дім» «обіцює дуже важні користи нашій академічній молодіжи – тим 
кругам, з яких рекрутуються наукові робітники нашого Товариства»3. Відповідно до 
задуму голови НТШ, у фундаційному акті «Академічного дому» наголошувалося, що 
«від давнього часу відчувалася болюча потреба дому, де українсько-руська молодіж 
висших шкіл могла би знаходить добрі гігієнічні і можливо дешеві помешкання та 
таку ж їду, в крайній потребі і в кредит, де б виховувалась вона в здоровій атмосфе-
рі праці, висших духовних інтересів, суспільних і національних обов’язків і не мар-
нуючи своїх сил в біді або невідповідних обставинах, приносили би в тяжку бороть-
бу життя непорушені запаси – енергії, свіжість інтересів і ідеалів суспільної 
діяльності»4.

Галицька молодь, зокрема учні М. Грушевського, високо оцінили турботу стар-
ших колег про їхні побутові умови. З нагоди десятиліття переїзду вченого до Львова 
один з його учнів Д. Коренець відзначав: «Бажаючи, щоби кожний єго ученик доло-
жив свою цеголку до будівлі рускої науки, не забував ш[ановний] професор про по-
треби нашої переважно бідної молодїжи і всіляко старався їй материяльно допо-
мочи. Будуючийся власне єго заходами дім академічний буде тої части єго дїяльности 
“monumentum aere perennius (= пам’ятником трівкійшим від криці)”»5.

Як талановитий публіцист, М. Грушевський також неодноразово ставав на захист 
честі та гідності української молоді перед наклепами польських газетярів, котрі не-
рідко виставляли її своїм читачам у вкрай непривабливому світлі. Свідченням цього 
є стаття «Злобна напасть», написана з приводу проведення конкурсу на здобуття 
стипендії К. Володковича та пов’язаних із цим необґрунтованих закидів польської 
преси на адресу українського студентства, яке нібито «перестало видавати з себе» 
людей з науковими нахилами. Чудово ознайомлений з щоденним життям української 
галицької молоді, голова НТШ визнавав, що «гостра боротьба, вічно неспокійна, 
тривожна атмосфера, напружені відносини на університеті за останні літа, розумі-
ється, не сприяють спокійній науковій роботі»6. Водночас М. Грушевський вказував, 
що ці об’єктивні негативні явища не відбили потягу в української молоді до світла 
науки. «І все-таки, кажу се з притиском, – наголошував учений, – чиста неправда, 
ніби українська молодіж так “розполітикувалася”, що стратила всякі наукові інтере-
си й перестала видавати з поміж себе одиниці з науковими кваліфікаціями. Невва-
жаючи на те, що від великого університетського віча 1899 р., яке заініціювало бо-

1 Хроніка НТШ. – 1908. – Ч. 33. – С. 6.
2 Засїдання Виділу // Хроніка НТШ. – Л., 1913. – Ч. 55. – С. 3.
3 Загальні збори (дня 19 цьвітня 1905) // Хроніка НТШ. – Л., 1905. – Ч. 22. – С. 4.
4 Хроніка НТШ. – 1905. – Ч. 21. – С.6.
5 Коренець Д. Ювілей науки // Учитель. – Л., 1906. – Ч. 10. – С. 143.
6 Грушевський М. Злобна напасть  // Грушевський М.С. Твори: У 50 т.  / редкол.: П.  Сохань, 

Я Дашкевич, І. Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 2005. – Т. 3: Сер. “Суспільно-політичні 
твори (1907 – березень 1917)”. – С. 39.
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ротьбу за університет, минає вже дев’ятий рік, в таких довгих, затяжних 
крайноненормальних обставинах ніколи не вигасали серйозні наукові інтереси серед 
української молодіжи, не переводилися люди, що інтенсивно працювали науково се-
ред найсильнішого розгару університетської боротьби»1. Прикметно, що на підтвер-
дження своїх слів М. Грушевський передовсім навів імена своїх учнів, котрі вже за-
явили про себе першими талановитими науковими розвідками: Б.  Барвінського, 
С. Томашівського, Ф. Голійчука, І. Джиджору, О. Сушка, І. Крип’якевича та ін. Їхні 
успіхи на полі науки, твердив львівський професор, є промовистим свідченням на-
гальності проблеми українізації всієї системи вищої освіти.

Слід віддати належне М. Грушевському і очолюванному ним Товариству: їх опіку-
вання молоддю в короткому часі дало очікувані результати. З протоколів засідань 
Історично-філософічної секції видно, як кожного року з’являлись нові наукові сили, 
в основному вихованці автора «Історії України-Руси». Так, уперше з доповідями на 
засіданнях секції виступили: в 1896 р. – С. Томашівський (праця «Самуїл Казимир 
Кушевич, райця львівський з середини XVII в.»), М.  Кордуба («Перша держава 
слов’янська») і О.  Терлецький («Події політичні на Галицькій Русі в р. 1340»); в 
1897 р. – С. Рудницький («Війна козацько-польська в р. 1625»); в 1898 р. – О. Целевич 
(«Причинки до зносин Дорошенка з Польщею»); в 1904 р. – В. Герасимчук («Іван Ви-
говський і Юрій Хмельницький»), І. Джиджора («Нові причинки до історії москов-
сько-українських відносин 1726–1737 р.р.») та І. Кревецький («Оборонна організація 
галицьких селян 1848–49 р.р.»); в 1905 р. – І. Крип’якевич («Торгівля Львова на осно-
ві рахункових книжок Шольца і Боїма») та ін.2. Підсумовуючи внесок НТШ у фахове 
зростання своїх львівських учнів, М. Грушевський з гордістю відзначав: «З особли-
вою утіхою треба піднести, що в останніх тих роках цілим рядом виступили з само-
стійними працями робітники, виховані в значній части самим Товариством, в ріж-
них галузях науки; деякі з праць сих молодих робітників були зауважені і прихильно 
оцінені сторонною критикою, що піднесла і найважніше в сій справі – добру школу 
сих молодих письменників»3. Прикметно, що подібну високу оцінку ролі НТШ у ви-
хованні українських науковців М. Грушевський висловив через тридцять років з на-
годи появи ювілейної стоп’ятдесятої книги «Записок НТШ» заявивши, що саме Това-
риство «приготовило показний актив молодих наукових сил»4.

Справжньою трагедією для молодих українських істориків було завершення на-
вчання в університеті, бо тоді більшості доводилося залишати Львів, що мало наслід-
ком позбавлення безпосереднього творчого спілкування з учителем. Необхідність 
пошуку елементарного заробітку нерідко закидала учнів М. Грушевського у глухі ку-
точки імперії, де доводилося відмовлятися від планів провадження систематичної 
наукової роботи. Видатний педагог із сумом відзначав, що «галицькі обставини зво-
дили в значній мірі сю роботу (з підготовки наукових кадрів. – Авт.) до роботи Да-
наїд, бо підховані молоді адепти історичної науки мусіли потім іти в глуху провін-
цію, і часто як раз наукові надії, які вони подавали, служили мотивом для 

1 Там само. – С. 39–40.
2 ЦДІАУЛ. – Ф. 309 (НТШ). – Оп. 1. – Спр. 42 (Протоколи засідань секциї історично-фільозо-

фічної від року 1893 до року 1913). – Арк.13 зв., 14–16 зв., 21, 29 зв., 56–59 зв.
3 Грушевський М. Наукова діяльність Товариства ім. Шевченка в 1896 і 1897 р. Записка для 

загального збору 1898 р. // Записки НТШ. – Л., 1898. – Т. ХХІ. – С. 12–13.
4 Грушевський М. З нагоди 150–ої книги «Записок» // Записки НТШ. – Л., 1929. – Т. CL. – С. V.
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предержащих властей держати їх в чорнім тілі»1. Збереглося багато розпачливих ли-
стів учнів М. Грушевського до свого вчителя, у яких вони нарікали на безвиглядність 
заняття науковою працею на провінції. Реагуючи на численні жалі, український про-
фесор всіляко намагався підтримати своїх учнів: консультував їх у листах, давав 
можливість друкуватися у виданнях НТШ, а то й сприяв, завдяки власним зв’язкам, 
переведенню до більших міст чи Львова, підшуковуючи відповідну роботу. Заоохо-
чуючи молодших колег до продовження наукової праці попри несприятливі життєві 
обставини, М. Грушевський у листах наголошував: «Не падайте духом. Скиньте пиху 
з серця й серед рутинних обставин і перешкодів старайтеся бути культурним робіт-
ником. Се можливо»2.

Проблему подальшої долі молодих українських істориків – як надзвичайно важ-
ливу – М. Грушевський неодноразово порушував на засіданнях Виділу НТШ. Напри-
клад, в 1905 р. у своїй щорічній доповіді як голови він змалював успіхи Товариства у 
вихованні наукових кадрів і водночас із сумом відзначив подекуди марність цієї ро-
боти: «[...] І в сім році Товариство могло похвалитися цілим рядом праць молодих 
робітників, вихованих і підтриманих Товариством на науковій дорозі, особливо в 
области українознавства. Молодих сил, охочих і здібних до роботи, що правда, нам 
не бракувало і не бракує. Тільки в тім біда, що підховавши і впровадивши в наукову 
роботу, Товариство наше тратить тих робітників, коли зі Львова мусять вони розхо-
дитися для кусника хліба по провінції. Нещасливі наші обставини на тім пункті зво-
дять організаційну роботу Товариства майже до роботи Іксіона»3.

Утративши надії на працевлаштування своїх вихованців у галицькій столиці, 
М. Грушевський іноді шукав для них роботу в інших університетських містах імперії. 
Наприклад, листи професора Карлового університету Івана Горбачевського до того-
часного голови НТШ свідчать про намагання останнього докторувати С. Томашів-
ського у Чернівцях чи Празі, щоби тим самим уможливити йому надалі розпочати 
свою науково-педагогічну кар’єру поза здомінованим поляками Львівським універ-
ситетом4.

Таким чином постала львівська наукова школа, що мала вирішальний вплив на 
становлення української модерної історіографічної культури у ХХ ст. Її діяльність 
охоплювала низку важливих напрямів: освітній (підготовка істориків-професіона-
лів), науково-дослідницький (розробка широкого кола проблем історії України), ар-
хеографічний (проведення експедицій, пошук нових джерел) та видавничий (поши-
рення наукових здобутків через періодичні і спеціальні друковані видання). 
Оцінюючи свою науково-педагогічну роботу на галицькому терені в 1906 р. сам 
М. Грушевський відзначав: «[...] Все-таки з мого семінару і тих privatissima повиходи-
ло чимало людей, які полишили деякий, а часом і досить значний слід в науковій 
роботі, а деякі роблять науково і далі, невважаючи на тяжкі обставини»5. Як слушно 
зауважив Ярослав Дашкевич, у доборі творчої і талановитої молоді та створенні не-

1 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 204.
2 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 

М. Грушевського). – Арк. 36.
3 Загальні збори (дня 19 цьвітня 1905) // Хроніка НТШ. – Л., 1905. – Ч. 22. – С. 6.
4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 425 (Листи Горбачев-

ського І. Я.) – Арк. 19 – 22 зв.
5 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 204.
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обхідних умов для її швидкого наукового становлення виявилася характерна риса 
М. Грушевського як видатного організатора науки1.

В активній фазі свого функціонування львівська історична школа проіснувала до 
початку Першої світової війни. Унаслідок найбільш руйнівного за своїми наслідками 
конфлікту в НТШ в 1913 р. М. Грушевський зрезиґнував з головування у Товаристві, 
Історично-філософічній секції та з редакторства у «Записках НТШ». Тим самим було 
розірвано важливий науково-організаційний зв’язок учителя з учнями, адже фак-
тично перестала у нормальному режимі функціонувати наукова лабораторія школи. 
Окрім цього, хронічний конфлікт із частиною галицького істеблішменту мав неко-
рисну проекцію на молодь – М. Грушевський щораз більше знеохочується витрачати 
час на виховання наукових кадрів. Про це свідчать очевидці тих подій, відзначаючи 
зростання в душі автора «Історії України-Руси» образи на Галичину і галичан, зокре-
ма на учнів. У листі до М. Грушевського Володимир Дорошенко пророче передбачав: 
«Мавши таких відданих учеників, можна і до роботи унеохотитися: для чого посвя-
чувати свій час і сили людям, котрі тобі відплатять за науку й ласку нікчемними ка-
постями! А др. Т[омашівськ]ий, здається, не перший, коли пригадати др. Сушка, а 
може й иньших! Є й від чого знеохотитися»2.

Певну зростаючу прохолоду у ставленні М. Грушевського до галицького суспіль-
ства, зокрема до молоді, відчували також його тодішні студенти. Про це пише у своїх 
спогадах Микола Чубатий: «Річ природна, що від того часу (1913–14) відношення 
проф. Грушевського до своїх студентів стало холоднішим та він виказував менше 
запалу виховувати молодих істориків між галицькими українцями через НТШ»3.

Та й сама молодь у буремні (з огляду на міжнаціональні взаємини у Східній Гали-
чині) передвоєнні роки щораз більше була заангажована у суспільно-політичне, а не 
наукове життя і щораз менше цікавилася викладами тоді вже визнаного класика 
української науки. О. Барвінський у своїх «Споминах» писав: «В однім з останних 
років передвоєнних, коли я случайно зайшов до університету, побачитися з проф. 
Грушевським перед єго викладом, сказав він мені з жалем: “Як іду до салі, то триво-
жуся, чи застану там хоч двох-трех слухачів!”»4. Вочевидь, у даному випадку йшлося 
про спецкурси, що їх читав знаний учений, а не про його лекції з історії України та 
Східної Європи, котрі, як свідчать каталоги студентів Львівського університету, 
мали сталу популярність серед молоді. Та все ж, тенденція до поступового зменшен-
ня його студентської аудиторії, як вже згадувалося вище, знаходить документальне 
підтвердження. За короткий час після розриву М. Грушевського з галицькими очіль-
никами розпочалася війна, яка принесла вченому арешт і заслання. Так обірвався 
персональний зв’язок учителя з учнями, який відновився вже у міжвоєнні роки за 
цілком іншої суспільно-політичної та історіографічної ситуації.

1 Дашкевич Я. Михайло Грушевський і початки організації української науки // Вісн. АН УРСР. – 
К., 1991. – № 9. – С. 52–60.

2 Листування Михайла Грушевського. Т. 2.  – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто: УІТ, 
2001. – С. 252.

3 Чубатий М. Додаткові спомини про Михайла Грушевського з 1912–1914 років // УІ. – 1974. – 
№ 3–4. – С. 79.

4 Інститут літератури НАН України ім. Т.  Шевченка.  – Ф. 135 (Барвінський О.Г.).  – Спр. 24 
(«Спомини з мого життя», ч. V, зошит ХХІІІ). – Арк. 382.
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У підсумку відзначимо, що саме М. Грушевський першим на західноукраїнських 
землях звернув увагу на важливу проблему підготовки наукових кадрів національ-
них істориків. З огляду на багаторічне головування в НТШ і редагування «Записок», 
створена М.  Грушевським наукова школа мала свою специфіку. Вона полягала у 
двоступеневій структурі її формування та функціонування: історичний семінар 
Львівського університету та Історично-філософічна секція НТШ. Це уможливлюва-
ло на першому ступені (у стінах Львівського університету) добір творчої молоді та 
впровадження її у наукову роботу, а на другому (в рамках роботи Історично-філосо-
фічної секції НТШ) – підготовку та виховання нових кадрів українських гуманітарі-
їв. Згадану особливість функціонування львівської школи досить влучно підмітив 
один з її представників І. Крип’якевич, котрий відзначив, що «головну вагу Михайло 
Грушевський прикладав до того, щоб до праці притягнути молодих адептів науки, що 
свіжо виходили з університету й мали відповідну методичну підготовку. Він заохочу-
вав до наукової праці своїх студентів, вихованців власного наукового семінару, при-
вчав їх до легших робіт, особливо в рецензійному відділі Записок, публікував зібрані 
ними наукові причинки і матеріали і старався утримати їх у постійних зв’язках з 
Науковим товариством імені Шевченка»1.

2.2. Персональний склад
Окреслення персонального складу львівської історичної школи Михайла Грушев-

ського – одна з найбільш заплутаних та міфологізованих схоларних проблем в укра-
їнській історіографії. Ще за життя видатного вченого, переважно з нагоди ювілейних 
урочистостей, оприлюднювалися різні за кількісним складом списки представників 
його львівської школи. Вже у згаданих переліках, як про це докладніше йшлося у 
першому розділі, була закладена методологічна помилка, котра вплинула на подаль-
ше хибне конструювання дослідниками її персонального складу. Йдеться про ото-
тожнення тогочасними дослідниками учнів-студентів професора у Львівському уні-
верситеті з учнями – представниками його наукової школи.

Ця тенденція розширення кола представників львівської школи за рахунок всіх 
студентів М. Грушевського набула особливої популярності в перших посмертних до-
писах, котрими сучасники, вшановуючи пам’ять трагічно померлого автора «Історії 
України-Руси», намагалися продемонструвати колосальність його науково-організа-
ційної праці. Прикметно, що найпомітнішими були дописи саме представників 
львівської школи, від котрих можна було б очікувати більш зваженого підходу. Так, 
І. Крип’якевич стверджував, що «за двадцять років професор діждався вже мало не 
сотні своїх учнів, що помагали і йому в науковій праці»2. З його «легкої» руки теза 
про «сотню учнів» набула аксіоматичності в діаспорному українознавстві, де переко-
човувала з одного грушевськознавчого нарису в інший. Не внесла ясності у проблему 
персонального представництва львівської школи також українська наука 90-х років 
минулого століття, котра, попри значний досвід обговорення схоларної проблемати-
ки у наукознавстві ХХ ст., надалі перебуває під істотним впливом галицької міжво-
єнної та діаспорної історіографії.

1 Крип’якевич І. Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського 
у 1894–1913 роках // Записки НТШ. Праці Іст.-філософ. секції. – Л., 1991. – Т. ССХХІІ. – С. 395.

2 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність // Великий Українець: Матеріали з 
життя та діяльності М.С.Грушевського. – К.: Веселка, 1992. – С. 460, 468.
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Тож кого можемо вважати представником львівської історичної школи М.  Гру-
шевського? Відповідь на це запитання потребує чіткого критеріального підходу. Пер-
ший з обраних нами критеріїв максимально формалізований і вбудовується у систе-
му взаємин «вчитель–учень». Нагадаємо, що згідно з реконструйованою у першому 
підрозділі структурою школи, всі її представники були учнями українського профе-
сора, відвідуючи його лекції та науковий семінар. При цьому слід брати до уваги не-
одмінність роботи початкуючих істориків у науковому семінарі, адже саме ця форма 
фахового вишколу досі вважається класичною та була притаманна чи не всім істо-
ричним школам другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.1. Як свідчать студент-
ські каталоги філософського факультету Львівського університету, а також каталоги 
охочих працювати на науковому семінарі М. Грушевського, пересічно протягом се-
местру «Історичні вправи» відвідувало близько 15–20 чоловік2. Насправді, ця цифра 
мала б бути більшою, оскільки відомими є факти відвідування наукового семінару 
львівського професора особами, котрі формально не були пов’язані з університетом. 
Звісно, далеко не всі вони стали фаховими істориками і залишили по собі хоча б 
якийсь слід у науці.

Окрім цього, як писав сам М. Грушевський, ближче коло своїх учнів він запрошу-
вав додому на так звані privatissima, що було своєрідним продовженням наукового 
семінару, в якому також подекуди брали участь молоді дослідники, котрі не навчали-
ся в університеті. Ця, за визначенням неформальна форма спілкування вчителя з 
учнями, не передбачала будь-якої фіксації кола його учасників. Про свої відвідини 
гостинної оселі вчителя згадували, приміром, М. Кордуба та І. Крип’якевич.

Натомість, завдяки протоколам Історично-філософічної секції НТШ, нам відомі 
ті студенти М. Грушевського, котрих він залучив до співпраці у структурах і видан-
нях Товариства. Останнє, нагадаємо, поряд із науковим семінаром університету, 
було наступною інституційною підвалиною львівської школи. Саме тих студентів, 
котрі брали участь у роботі Історично-філософічної секції та комісіях Товариства, 
представляючи результати власних досліджень, що згодом після обговорення (нерід-
ко багаторазового) були презентовані на сторінках редагованих М. Грушевським на-
укових періодичних видань, на нашу думку, можна вважати представниками львів-
ської історичної школи.

При цьому зробимо декілька пояснень. По-перше, говорячи про обов’язковість 
самостійно підготовлених оригінальних наукових праць, маємо на увазі хоча б одну 
друковану розвідку. Такі скромні вимоги до учнів М.  Грушевського пояснюються 
тим, що більшість з них після закінчення університету мусила залишити столицю 
краю і податися на вчительську посаду до провінції, що вкрай утруднювало наукову 
комунікацію з керівником школи та унеможливлювало скільки-небудь інтенсивну 
дослідницьку працю.

1 Винятком зі згаданого правила слугує московська історична школа Василя Ключевського, 
який свої семінари перетворював на спеціальні лекції (див. про це докл.: Гришина Н. В. «Школа 
В.О.  Ключевского» в исторической науке и российской культуре.  – Челябинск: Энциклопедия, 
2010. – С. 53–54).

2 Див., напр.: ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 85 (Листу-
вання з ректором, відділами (деканатами) Львівського університету та між партійним комітетом 
для справи українського університету про викладання історії України, необхідність відкриття 
Українського університету у Львові та з інших питань). – Арк. 209–210.
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По-друге, звернемо увагу на обов’язкову умову підготовки та публікації саме ори-
гінального наукового дослідження, а не, скажімо, рецензійного тексту. Тут, як при-
клад, наведемо імена Івана Флюнта та Євгена Форостини, котрі кілька років поспіль 
сумлінно відвідували лекції та семінар М. Грушевського, співпрацювали зі структу-
рами та виданнями НТШ, але відзначилися лише однією рецензією на сторінках «За-
писок» Товариства. Їх, як і деяких інших талановитих студентів українського профе-
сора, котрі з різних причин так і не змогли довести семінарійної праці до 
публікаторської якості, умовно можна назвати такими учнями М. Грушевського, ко-
трі не реалізувалися.

Однак урахування лише формальних критеріїв при з’ясуванні кола учнів М. Гру-
шевського, вочевидь, недостатньо. На тлі бурхливих наукознавчих дискусій довкола 
питання існування львівської історичної школи особливу значущість набуває шкіль-
на саморефлексія учнів М. Грушевського. Тож окрім згаданих вище формальних кри-
теріїв відзначимо необхідність усвідомлення учнями львівського професора своєї 
приналежності до ближчого кола його співробітників. Така своєрідна схоларна само-
рефлексія з кількох причин була особливо виправдана стосовно львівських студен-
тів М. Грушевського.

По-перше, відбуті на «Історичних вправах» години не зараховувалися студенту до 
десяти обов’язкових навчальних годин, котрі він був зобов’язаний відбути протягом 
тижня1. По-друге, учні М. Грушевського паралельно чи згодом (коли переходили до 
інших навчальних закладів) брали також участь у наукових семінарах інших профе-
сорів. Наприклад, лише протягом 1894–1895 навчального року М. Кордуба працював 
у семінарах Л. Фінкля, Б. Дембінського, А. Ремана, Т. Войцеховського та І. Шараневи-
ча2. Від своїх університетських професорів молоді українські історики отримували 
теми семінарійних праць, результати яких також іноді оприлюднювали друком, але 
вважали себе при цьому саме учнями М.  Грушевського та представниками його 
львівської історичної школи. Сліди згаданої схоларної саморефлексії – через особли-
ві форми звернення – присутні в листах учнів до вчителя, а також нерідко простежу-
ються у взаємному листуванні представників школи.

Врешті, при вивченні школи М. Грушевського явище саморефлексії заслуговує на 
увагу ще й тому, що його учні неодноразово говорили про наявність певного кола 
однодумців автора «Історії України-Руси» та відзначали вплив учителя на їх станов-
лення як істориків-професіоналів, тим самим поклавши початок вивченню цього на-
укового співтовариства у схоларному річищі. Особливо часто молоді галицькі істо-
рики згадували про свою приналежність до львівської історичної школи в 
різнопланових текстах мемуарного характеру (спогадах, ювілейних і некрологічних 
замітках, історіографічних студіях тощо).

Тож до представників львівської наукової школи М. Грушевського, на наше пере-
конання, можна зарахувати тих його учнів, котрі працювали у науковому семінарі 
вченого (і / або на його privatissima), отримали від нього тему наукової праці, резуль-

1 Див. докл.: Kawalec A. Seminaria historyczne na Uniwersytecie Lwowskim – podstawy prawne i 
organizacja (1852–1918) // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність 
(до 75–ліття створення історичного факультету): кол. моногр.  / за ред. Л.Зашкільняка, П.Сєр-
женги. – Л.: ПАІС, 2015. – С. 350.

2 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 3 (Універ-
ситет Львівський. Свідоцтва про участь Мирона Кордуби у семінарах, колоквіумах). – Арк. 1–27.
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тати якої обговорювали як на «Історичних вправах», так і на засіданнях секцій і ко-
місій НТШ та, врешті, підготовлене дослідження оприлюднювали на сторінках реда-
гованих ним періодичних видань («Записки НТШ», «Літературно-науковий вістник», 
«Записки УНТ», «Україна» та ін.). Окрім цього, молоді дослідники мали визнавати 
свою приналежність до ближчого кола співробітників М. Грушевського.

Принагідно відзначимо, що доволі подібне до нашого, бачення особливостей нау-
кової школи «дидактичного» типу висловлюють сучасні польські історіографи. Так, 
Єжи Матерніцький зазначає: «Із “дидактичною” школою маємо справу тоді, коли 
учні переймають методи та погляди Вчителя, орієнтуються на нього, продовжують – 
принаймні до певного часу – його працю. “Дидактичну” школу об’єднує спільний 
науковий тренінг, зацікавлення окресленим колом проблем, дослідницька лаборато-
рія, подібність поглядів на досліджувані близькі контакти одного з одним не лише у 
процесі навчання та в часах написання докторської праці, але й згодом, після осяг-
нення ними наукової зрілості»1.

Таким чином, формальний компонент учнівства у поєднанні з саморефлексією 
істориків з приводу своєї приналежності до школи М. Грушевського дають змогу на-
мітити персональний ряд учнів історика. Постає питання – хто з львівських вихо-
ванців М. Грушевського підпадає під запропоновані вище критерії? Певну підказку у 
цій справі нам дав сам український учений, котрий уперше навів неповний перелік 
своїх ближчих учнів у написаній з нагоди сорокаріччя в 1906 р. «Автобіографії»: «[...] 
Ідучи в хронологічнім порядку, були то: Омел. Терлецький, Д. Коренець, Мир. Корду-
ба, Стеф. Томашівський, Стеф. Рудницький, Ол. Целевич, Юр. Кміт, Зен. Кузеля, Ос. 
Чайківський, Вас. Герасимчук, Ол. Сушко, Фед. Голійчук, Ів. Джиджора, Ів. Кревець-
кий, Ів. Крипякевич й ин.»2. Про коректність запропонованих вище критеріїв свід-
чить той факт, що всі згадані дослідники пройшли фаховий вишкіл на лекціях та 
науковому семінарі М. Грушевського, отримали від нього теми наукових праць, обго-
ворювали їх на засіданнях Історично-філософічної секції НТШ, а згодом презенту-
вали результати своїх пошуків на сторінках видань Товариства. Звернемо також ува-
гу, що практично всі вони тою чи іншою мірою співпрацювали з АК НТШ – чи то як 
повноправні члени, чи лише ситуативно, виконуючи завдання вчителя.

З наведеного переліку згаданим вище критеріям не вповні відповідає Юрій Кміт, 
котрий навчався не у Львівському університеті, а у Львівській духовній семінарії. 
Втім, як згадував сам М. Грушевський, Ю. Кміт брав участь у роботі його privatissima, 
де отримував теми для наукової праці та мав можливість обговорювати їх виконання 
в середовищі інших представників школи. Не виключено також, що Ю. Кміт приват-
но відвідував лекційні та семінарські заняття М. Грушевського в університеті. Зго-
дом підготовлені праці молодого дослідника вчитель неодноразово особисто рефе-
рував на засіданнях Історично-філософічної секції НТШ, і по отриманні необхідної 
апробати вони друкувалися на сторінках «Записок НТШ»3. Про опіку М.  Грушев-

1 Maternicki J. Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w.  // Wielokulturowe środowisko 
historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. ІII / рod red. J.Maternickiego, L.Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wyd-wo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – S. 28.

2 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 204.
3 Див., напр.: Засїдання секцій і комісий Товариства // Хроніка НТШ. – Л., 1900. – Ч. 3. – С. 4–5; 

Засїдання секцій і комісий Товариства // Хроніка НТШ. – Л., 1902. – Ч. 10. – С. 17–18; Засїдання 
секцій і комісий Товариства // Хроніка НТШ. – Л., 1902. – Ч. 12. – С. 11–12.
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ського над першими кроками в науці Ю.  Кміта свідчать також віднайдені в архіві 
професора рукописи ранніх текстів галицького вченого з численним правками та 
прикінцевими порадами вчителя про шляхи їх удосконалення1.

Особливою була також ситуація з Олександром Сушком. З цього приводу можемо 
відзначити цікаве і, до певної міри, унікальне в історії української культури явище 
схоларної інтерференції, зрештою, доволі характерне для наукових шкіл у гуманітар-
них науках, що полягало в одночасній приналежності однієї особи до двох наукових 
традицій. Йдеться про те, що перші кроки у науці О. Сушко зробив під керівництвом 
Кирила Студинського. Про це довідуємося як з розлогої кореспонденції до нього по-
чаткуючого ученого2, так і з листів самого українського літературознавця до голови 
НТШ. У них він рекомендує до друку в «Записках» Товариства першу розвідку тоді 
ще «18–літнього хлопця»3. У ті роки К. Студинський організував фінансову допомогу 
своєму вихованцю з фондів НТШ. Про тогочасну їхню близькість свідчить видане 
професором поручительство: «Що пан Сушко сю суму відробить працями в Товари-
стві за се я ручу, – пише К. Студинський, – а коли б обітниці він не додержав, то я 
приймаю за суму 100 корун поруку і зобов’язуюся її зложити на руки Св. Виділу»4.

Саме у науковому семінарі К. Студинського О. Сушко отримав міждисциплінарну 
за своїм характером тему наукової роботи – життя та діяльність Бенедикта Гербеста. 
Проте обговорення етапів її виконання відбувалося вже на семінарах М.  Грушев-
ського. Доволі цікаво цю ситуацію у передмові до «Предтечі унії» змалював сам мо-
лодий учений, дякуючи, за тодішнім звичаєм, і М. Грушевському («на історичнім се-
мінарі якого підготовлена ся праця»), і К. Студинському («якому завдячую у виборі 
отсеї моєї студії»)5. Зазначимо, що працю О. Сушка про Бенедикта Гербеста україн-
ський історик оцінив дуже прихильно. Листовно дякуючи старшому колезі, його 
учень з очевидним самозадоволенням відзначив, що в рецензії «надто мене Високо-
поважний пан Професор хвалять»6.

Як свідчать листи О. Сушка до М. Грушевського, наступні свої історико-літера-
турні студії молодий дослідник також готував під його керівництвом, не втомлюю-
чись дякувати «моєму особливому Добродієві» за вкладену редакторську працю: «Я 
вже зробив другу коректу з “Палінодії”. Бачив я, бачив, кілько то праці мали при тім 
Високоповажний Пан Професор... Встидно мені та при тім подивляюся – і терпели-
вість і ту шалену працю [...]. За цінні уваги – сердечно дякую. Я прямо подивляю 
бистроту комбінацій Високоповажного Пана Професора»7.

Відзначимо, що випадок із О. Сушком не став причиною охолодження взаємин 
двох українських професорів Львівського університету, котрі солідарними зусилля-

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 246 (Роботи та статті 
Кміта Ю., Лозинського М. та інших авторів з історії України. Рукописи з коректурними правками 
Грушевського М. С. та друкарські примірники [1902]). – Арк. 1–12.

2 ЦДІАУЛ. – Ф. 362 (Студинський Кирило – академік). – Оп. 1. – Спр. 394 (Листи Сушка Олек-
сандра). – На 54 арк.

3 ЦДІАУК. – Ф.1235. – Оп. 1. – Спр. 778 (Листи Студинського К.). – Арк. 115.
4 ЦДІАУЛ. – Ф.309. – Оп.1. – Спр. 39 (Протоколи засідань). – Арк.20.
5 Сушко О. Предтеча унії. Критично-історична студія // Записки НТШ. – 1903. – Т. LIII. – С. 4.
6 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 780 (Листи Сушка О.). – 

Арк. 2.
7 Там само. – Арк. 6.
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Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

ми готували нове наукове покоління українознавців. Натомість молодий галицький 
учений, хоча й віддав перевагу історії перед літературознавством, особисто зали-
шився ближчим до К.  Студинського. Про глибину взаємної симпатії О.  Сушка та 
К. Студинського промовляє той факт, що після народження первістка, молодий чо-
ловік наважився запросити старшого колегу за кума1.

Окрім п’ятнадцяти учнів, про яких згадував М. Грушевський, обраним критеріям, 
на нашу думку, відповідають ще семеро осіб. Зауважимо, що імена більшості з них у 
тих чи інших комбінаціях фігурують у дослідженнях, присвячених характеристиці 
науково-організаційної праці видатного вченого львівського періоду. За хронологією 
потрапляння на студії до Львівського університету першим згадаємо Богдана Бар-
вінського, котрий протягом 1898–1903 рр. відвідував лекції та науковий семінар 
М. Грушевського2. Саме за його пропозицією молодий дослідник взявся за опрацю-
вання різнопланової проблематики українського минулого середньовічної та ран-
ньомодерної доби. До нашого часу збереглося листування вчителя та учня, що дає 
змогу відтворити їхнє систематичне спілкування, у якому домінували проблеми нау-
кових пошуків молодого дослідника. Б. Барвінський, як і належиться учневі, у своїх 
листах звітує вчителю про виконану роботу, інформує про свої знахідки, просить 
дати фахові поради, оцінити підготовлені дослідження і т. ін. Доволі характерним 
можна вважати таке прохання до вчителя: «[...] Звертаюсь до В[исоко]Поважного 
Пана Професора з просьбою, о ласкаве перегляненя рукописи, а коли б праця була 
пригідною до друку в “Записках”, о ласкаве зреферованя її на істор[ичній] секції в 
Товаристві. [...] Цілу справу я віддаю вповні в руки В[исоко]Пов[ажного] Пана Про-
фесора й за всякі зарядження, дотикаючі єї буду дуже вдячний. Рівно ж буду вдяч-
ний за се, якби В[исоко]Пов[ажний] Пан Професор ласкаво донесли мині листовно 
о своїй гадці в тій справі»3. У відповідь М. Грушевський висловлює свій критичний 
погляд на прочитані рукописи та пропонує терміни апробації на засіданнях Історич-
но-філософічної секції НТШ підготовлених розвідок, котрі згодом виходили друком 
на сторінках «Записок» Товариства4.

Богдан Бучинський протягом 1902–1905 рр. також опановував секрети історично-
го фаху під началом М. Грушевського, відвідуючи його лекційні курси та науковий 
семінар5. Львівський професор зорієнтував сина відомого галицького адвоката та 
культурно-громадського діяча головно на вивчення історії церковної унії XV–XVI ст. 
За спогадами самого М. Грушевського, працю з цієї проблематики молодий історик 

1 ЦДІАУЛ. – Ф. 362 (Студинський Кирило – академік). – Оп. 1. – Спр. 394 (Листи Сушка Олек-
сандра). – Арк. 15 зв.

2 Див., напр.: ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 599 (Головний каталог студентів). – Арк. 3; ДАЛО. – 
Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 600 (Головний каталог студентів). – Арк. 3; ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 
601 (Головний каталог студентів). – Арк. 3; ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 602 (Головний каталог 
студентів). – Арк. 3.

3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 334 (Листи Барвін-
ського Б.) – Арк. 10 зв–11.

4 Відділ рукописів ЛННБУ імені В.  Стефаника.  – Ф. 11 (Барвінський О.).  – №  Барв. 3500.  – 
Папка 99 (Листи М. Грушевського). – Арк. 1–2.

5 Див., напр.: ДАЛО.  – Ф. 26.  – Оп. 15.  – Спр. 609 (Головний каталог студентів).  – Арк. 23; 
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 610 (Головний каталог студентів). – Арк. 25; ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 
15. – Спр. 611 (Головний каталог студентів). – Арк. 22.
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спочатку готував на історичному семінарі, а згодом реферував на засіданнях Істо-
рично-філософічної секції НТШ1. Гаряче бажання Б. Бучинського продовжувати на-
укові заняття було підтримане вчителем, і за його ініціативи Виділ НТШ «з власних 
засобів Товариства» надав молодому досліднику допомогу у розмірі 300 корон2. 
Співпрацював Б. Бучинський також з АК НТШ, хоча й не встиг стати її членом – ра-
зом з іншими представниками львівської школи він брав участь в організовуваних 
учителем археографічних подорожах, збираючи архівні матеріали у Кракові3. До нас 
дійшли поодинокі листи Б. Бучинського до вчителя, в яких він інформує про свої 
наукові заняття та радиться з багатьох пов’язаних з цим питань4. На жаль, доля від-
вела молодому досліднику лише 23 роки – вочевидь замало, щоби повністю розкрити 
свої таланти.

Вже по смерті Б. Бучинського М. Грушевський доопрацьовував і реферував його 
найбільш підготовлені тексти на засіданнях секцій НТШ та УНТ, відтак друкувався 
на сторінках «Записок» цих українських товариств5. Про вагомість вкладених М. Гру-
шевським зусиль у доопрацювання незакінчених статей свого учня свідчить його ре-
дакторська примітка до «Студії з церковної унії»: «[...] Пок[ійний] наш співробітник 
Богдан Бучинський лишив в рукописи свою головну працю по історії унії, в кількох 
редакціях. Те що друкуємо тепер – се останній начерк, найбільш загальний змістом, 
але не викінчений, писаний незвичайно нерозбірно. Чимало труду вложено в відчи-
таннє і виладженнє сього очерку, місцями зміст його приходилося відгадувати; але 
не хотілося лишити сеї останньої праці горячого адепта нашої науки неужитком. Ти-
тул доданий нами»6.

Загалом, у пам’яті як учителя, так і колег по школі молодий історик залишився 
ерудованим і проникливим дослідником. Так, згадуючи приятелів по львівській 
школі, І. Крип’якевич писав: «Але найбільш уникливим аналітиком був Бучинський, 
що спеціалізувався у середньовіччі, дуже глибоко розумів епоху і розмови з ним да-
вали незвичайно багато користі»7. І в іншому місці: «Це найвидатніший історик з 
молодого покоління початку ХХ ст.»8.

Чи не найбільше клопотів досліднику львівської історичної школи завдає з’ясу-
вання приналежності до вужчого кола учнів М.  Грушевського Миколи Стадника, 
котрий відвідував лекції та науковий семінар М. Грушевського лише протягом одно-
го 1902 / 03 навчального року 9. Початкуючий історик вже тоді мусив проявити себе 

1 Грушевський М. Богдан Бучинський. Посмертна згадка // Записки НТШ. – 1907. – Т. LXXVIII. – 
С. 176–178.

2 Засїданя Видїлу // Хроніка НТШ. – Л., 1906. – Ч. 28. – С. 3.
3 Засїданя Видїлу // Хроніка НТШ. – Л., 1906. – Ч. 29. – С. 13.
4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 370 (Листи Бучин-

ського Б.) – Арк. 1–6.
5 Засїдання секцій // Хроніка НТШ. – Л., 1913. – Ч. 54. – С. 4; Засїдання секцій // Хроніка НТШ. – 

Л., 1913. – Ч. 55. – С. 9.
6 Бучинський Б. Студії з історії церковної унії // Записки НТШ. – Т. LXXXV. – 1908. – С. 21.
7 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 90.
8 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Архів І. Крип’якевича. – Папка № 287/2 (“Біо-

графічний словник моїх знайомих”). – Арк. 35.
9 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 607 (Головний каталог студентів). – Арк. 107; ДАЛО. – Ф. 26. – 

Оп. 15. – Спр. 608 (Головний каталог студентів). – Арк. 108.
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успіхами в навчанні, адже в 1902 р. він отримав від НТШ допомогу у розмірі 50 ко-
рон1. Згодом М. Стадник продовжив студії у Відні2, а потім у Кракові, де вивчав іс-
торію та юриспруденцію3, та вже не повернувся на навчання до столиці Східної Га-
личини. Наскільки можемо судити з його листів до вчителя, з цього приводу у нього 
навіть виникло певне непорозуміння з М. Грушевським, котрий, вочевидь, не схва-
лив не так продовження навчання поза Львовом, як зміну історичного фаху на юри-
спруденцію. Утім, перепрошень і пояснень М. Стадника виявилося достатньо, адже 
вчитель, беручи до уваги замилування молодого дослідника історією та правом, дав 
йому для опрацювання тему Гадяцької унії. По відповідних консультаціях та апро-
бації на історичній секції УНТ4, своє дослідження з цієї проблеми галицький істо-
рик опублікував на сторінках редагованих М. Грушевським «Записок УНТ». Розумі-
ючи вагомість фахової допомоги «Дорогого Професора», М.  Стадник в одному з 
листів, наприклад, писав: «Я сердечно дякую за се, що були ласкаві перечитати мою 
роботу... Я тим більше вдячний, що письмо було незугарне [...]. За замітки я дуже 
дякую, я й сам не міг бути “зарозумілий” на свою роботу, але робив по найліпшій 
своїй силі і вірі. Я й скористаю – з цінних – уваг В[исоко]п[оважного] Пана Профе-
сора»5. Даючи М. Стаднику можливість підзаробити, М. Грушевський залучав його 
до співпраці з АК НТШ, яка полягала у копіюванні різноманітних архівних матеріа-
лів у Кракові.

Потягом 1903–1908 рр. під керівництвом М. Грушевського фах історика здобував 
Федір Срібний6. За порадою українського професора він зосередився на рекон-
струкції особливостей організації Львівської Ставропігії від кінця XVI до половини 
XVIII ст. Після багаторазового обговорення на засіданнях Історично-філософічної 
секції НТШ ця праця на згадану тему вийшла друком у кількох томах «Записок» 
Товариства, а згодом була зарахована як докторська робота. У своїй рецензії М. Гру-
шевський так схарактеризував дисертацію учня: «Автор старанно використовує 
друкований матеріал і доповняє його приступним йому архівальним. [...] Коли міс-
цями стрічаються не досить умотивовані виводи, то в сумі треба признати, що ав-
тор переважно добре освітлює ріжні сторони житя брацтва, виясняє значіннє міс-
цевого українського міщанського елемента в заснованню і розвою брацтва і ті 
засоби, котрими воно при тім розпоряджало. Як докторська дисертація, праця ся 
заслугує вищої відзначаючої ноти»7 (підкреслення М. Грушевського. – Авт.). Окрім 

1 Дїяльність Виділу Товариства в 1902 р. // Хроніка НТШ. – Л., 1903. – Ч. 13. – С. 3.
2 Archiwum UJ. – Syg. WP II 525. – № 100.
3 Див., напр.: Archiwum UJ. – Syg. WF II 344: Katałog studentów; Archiwum UJ. – Syg. WF II 347: 

Katałog studentów; Archiwum UJ. – Syg. WР II 258: Katałog studentów; Archiwum UJ. – Syg. WР II 264: 
Katałog studentów.

4 Інститут Рукопису НБУ імені В. І. Вернадського – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 32919. Протоколи 
засідань Ради Українського наукового товариства в Києві, 1907–1921 рр. – Арк. 25 зв.

5 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 764 (Листи Стадника 
М.) – Арк. 12–13.

6 Див., напр.: ДАЛО.  – Ф. 26.  – Оп. 15.  – Спр. 609 (Головний каталог студентів).  – Арк. 188; 
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 611 (Головний каталог студентів). – Арк. 205; ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 
15. – Спр. 612 (Головний каталог студентів). – Арк. 230.

7 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки 
про докторські дисертації). – Арк. 188.
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цього, голова НТШ залучив молодого дослідника до співпраці з Археографічною 
комісією. Про довіру вчителя до Ф. Срібного свідчить також те, що М. Грушевський 
запропонував йому посаду в бібліотеці НТШ. Однак молодий дослідник відмовив-
ся, вирішивши цілком зосередитися на підготовці до кваліфікаційних учительських 
іспитів1.

Колегою по університетських студіях Ф. Срібного був Іван Шпитковський, кот-
рий протягом 1904–1908 рр. відвідував лекції та семінар М. Грушевського2. Керівник 
школи дав йому для опрацювання тему джерелознавчого характеру – з’ясування ін-
формаційного потенціалу мемуарної літератури для висвітлення подій Коліївщини. 
З метою збирання необхідних матеріалів, молодий історик в 1907 р. долучився до 
роботи в АК НТШ, ставши повноправним членом комісії3. У підсумку постало де-
кілька джерелознавчих розвідок, одна з яких послужила підставою для отримання 
І. Шпитковським докторського ступеня, здобутого в переддень Першої світової вій-
ни. У своїй рецензії на дисертацію М. Грушевський писав: «Мемуарна література Ко-
ліївщини, досить багата і цінна, досі майже не простудійована. Докторанд від довшо-
го часу спеціально займався її критичним обробленням [...]. Праці сі вволяють 
вимогам докторської дісертації»4.

Відзначимо, що з розлого епістолярію багатьох представників львівської школи ли-
сти І. Шпитковського до вчителя вирізняє особлива емоційна прив’язаність. В одному 
з листів він, наприклад, пише: «[...] Кожда просьба Високоповажаного Пана Професо-
ра, як Шановного та Дорогого Мого Учителя-Професора єсть для мене найвисшим 
приказом, якого я не можу не сповнити...»5. М. Грушевський вочевидь також відчував 
симпатію до учня, діяльно сприяючи у пошуку надзвичайно розпорошених джерель-
них матеріалів. Так, у листі до відомого українського літературознавця Миколи Петро-
ва він просить «одному з моїх учнів, котрий займається оповіданнями та мемуарами 
про Коліївщину 1768 р., [прошу] не відмовити у відомостях: чи не відомо Вам що-не-
будь докладніше про збірку цих оповідань, що була в бібліотеці Шодуара...»6.

Єдиною представницею жіночої статі у львівській історичній школі була Меланія 
Бордун. Прикметно, що в жодному грушевськознавчому дослідженні досі не згаду-
валося її ім’я серед інших ближчих учнів М. Грушевського. Натомість самі представ-
ники школи вважали її «своєю». Так, І. Крип’якевич згадував: «Бордун Меланія [...] у 
львівському університеті вчилась під керівництвом М. Грушевського»7. Відзначимо, 

1 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 763 (Листи Сріб-
ного Ф.) – Арк. 1–4.

2 Див., напр.: ДАЛО.  – Ф. 26.  – Оп. 15.  – Спр. 612 (Головний каталог студентів).  – Арк. 241; 
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 613 (Головний каталог студентів). – Арк. 261; ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 
15. – Спр. 613 (Головний каталог студентів). – Арк. 248.

3 Засїдання комісій // Хроніка НТШ. – Л., 1907. – Ч. 30. – С. 11.
4 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки 

про докторські дисертації). – Арк. 333 – 333 зв.
5 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 840 (Листи Шпитков-

ського І.) – Арк. 14.
6 Інститут Рукопису НБУ імені В.  І.  Вернадського  – Ф. ІІІ (Листування).  – Од. зб 12969.  – 

Арк. 1–2.
7 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Архів І. Крип’якевича. – Папка № 287/2 (“Біо-

графічний словник моїх знайомих”). – Арк. 26.
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що і в сучасних історіографічних студіях, присвячених цій непересічній діячці га-
лицького науково-культурного та просвітнього руху, вона аргументовано атестуєть-
ся як представниця львівської школи1. Причиною «відсутності» постаті М. Бордун у 
попередній грушевськознавчій традиції, найімовірніше, була та обставина, що після 
семи семестрів навчання у Львівському університеті протягом 1907–1911 рр.2, дівчи-
на продовжила студії у Відні, а після Першої світової війни зосередилася на педаго-
гічній праці.

Мабуть, беручи до уваги той факт, що молода дослідниця була донькою греко-ка-
толицького священика, М. Грушевський дав їй для опрацювання малознану на той 
час проблематику соціокультурної історії української духовної еліти XVIII ст. Про 
характер творчого спілкування вчителя та учениці свідчить єдиний лист молодої до-
слідниці, котрий відклався в архіві М.  Грушевського. У ньому М.  Бордун просить 
прийняти її роботу в тому вигляді, «як она єсть», мотивуючи як потребою якомога 
швидшого здобуття докторського ступеня, так і втомою від дворічного «шліфуван-
ня» тексту3. Її статтю про щоденні практики парафіяльних священиків Львівської 
єпархії в другій половині XVIII ст. М. Грушевський особисто зреферував на засіданні 
Історично-філософічної секції НТШ у травні 1912 р.4. Після врахування авторкою 
критичних зауважень, стаття врешті вийшла друком у двох томах «Записок» Товари-
ства. Авторська примітка до публікації інформувала читача, що праця постала «з іс-
торичного семінара проф. Грушевського в львівськім університеті»5. У 1913 р. молода 
дослідниця стала звичайним членом НТШ6.

Звертаючись до проблеми творчої співпраці М. Грушевського з М. Бордун, прина-
гідно звернемо увагу на мотиви, котрими голова львівської школи керувався при ви-
значенні теми наукового дослідження для своїх молодших колег. Не лише у щойно 
згаданому випадку, але й при вивченні подібних ситуацій з іншими представниками 
школи, можна аргументовано говорити про першочергове врахування львівським 
професором наукових зацікавлень самих студентів. Це вкотре доводить безпідстав-
ність облюбованої деякими дослідниками минулого та сучасності тези про «експлу-
атацію Грушевським своїх учнів».

Наймолодшим серед представників львівської історичної школи був Микола За-
лізняк – уродженець Криму, випускник гімназії в Сімферополі (1906). Зауважимо, 

1 Див., напр.: Макевич І. Меланія Бордун – дослідниця українського духовенства XVIII сто-
ліття // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Л.: Логос, 2013. – Кн. І. Ч. І: Історія. – С. 788–
798; Купчинський О. Бордун Меланія (Бордунівна М.)  // Наукове товариство імені Шевченка. 
Енциклопедія / Т. 2, Бібл–Вес / Уклад. НТШ. – Л., 2014. – С. 287–289.

2 Див., напр.: ДАЛО.  – Ф. 26.  – Оп. 15.  – Спр. 617 (Головний каталог студентів).  – Арк. 20; 
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 618 (Головний каталог студентів). – Арк. 20; ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 
15. – Спр. 619 (Головний каталог студентів). – Арк. 18. Див. також: ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 
722 (Свідоцтва про відхід студентів з університету). – Арк. 232.

3 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 303 (Листи Граб-
чука М., Петрушевського П. та інших кореспондентів з проханням про видання їх робіт і присилку 
книжок та статей). – Арк. 246–247.

4 Засїдання секцій // Хроніка НТШ. – Л., 1912. – Ч. 51. – С. 9.
5 Бордун М. З житя українського духовенства Львівської єпархії в другій половині XVIII ст. // 

Записки НТШ. – Л., 1912. – Т. CIX. – С. 39.
6 Засїдання Виділу // Хроніка НТШ. – Л., 1913. – Ч. 54. – С. 2.
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що саме сімферопольських часів сягає знайомство М. Залізняка з майбутнім учите-
лем: зберігся лист тоді ще кримського гімназиста від 2 квітня 1905 р., в якому він 
просить львівського професора надати інформацію про літні курси з українознав-
ства у Львові, висловлюючи намір їх відвідати, а згодом навчатися у Львівському уні-
верситеті1. Утім, цим планам не судилося реалізуватися, тож М. Залізняк став сту-
дентом Київського університету. Саме у Києві, за участь у студентських заворушеннях 
у 1907 р., його було виключено з університету і заарештовано. У 1907 р. він утік з 
Лук’янівської тюрми, а в 1908 р. емігрував до Галичини й оселився у Львові.

Протягом чотирьох семестрів в 1909–1911 рр. (з перервою в зимовому півріччі 
1910/11 н.  р.) М.  Залізняк вивчав історію, відвідуючи лекції та науковий семінар 
М.  Грушевського2. Сам учений під час допитів у грудні 1914 р. згадував: «На моїх 
практичних заняттях у Львівському університеті я познайомився зі студентом остан-
нього курсу, таким собі Залізняком. [...] Він взяв у мене тему для твору, показував 
велике зацікавлення до історичних занять, також до археології»3.

Саме від М. Грушевського молодий історик отримав темою наукової роботи добу 
Івана Мазепи. Збираючи необхідні матеріали, М. Залізняк брав участь в археографіч-
них експедиціях як член АК НТШ і досліджував московські архіви, користуючись 
фальшивим паспортом для подорожі до Росії4. Утім, внаслідок життєвих колізій мо-
лодому історику не вдалося підсумувати пошуки зі згаданої теми у вигляді друкова-
ної розвідки.

Іншою науковою пасією М. Залізняка, також за порадою М. Грушевського, стала 
сучасна йому система державного устрою європейських країн, а також провідні на-
прямки теорії та методології історії в західноєвропейській історіографії кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. В одному з листів до вчителя він зізнавався: «Читанє книг з теорії й 
методології історії дуже цікаве для мене. Жаль тільки, що не можу мати всеї літерату-
ри, яку хотілося би перечитати»5. Цікаво, що у середовищі колег по львівській школі 
він запам’ятався саме тим, що «цікавився більше західною історією»6. Про те, що саме 
М. Грушевський порадив молодому колезі займатися щойно згаданою проблемати-
кою, свідчать його слова з іншого листа до вчителя: «Ви перші подали мені сю думку 
(йшлося про дослідження сучасних світових федеративних держав. – Авт.) й я думав 
над сим, навіть приближений плян роботи собі уложив»7. Свої праці з історіографіч-
ної тематики молодий дослідник неодноразово реферував на засіданнях Історич-

1 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-
няка М.). – Арк. 1–4.

2 Див., напр.: ДАЛО.  – Ф. 26.  – Оп. 15.  – Спр. 622 (Головний каталог студентів).  – Арк. 726; 
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 624 (Головний каталог студентів). – Арк. 677; ДАЛО. – Ф. 26. – 
Оп. 15. – Спр. 627 (Головний каталог студентів). – Арк. 641.

3 Музичук О.В. Звинувачується у шпигунстві... (Невідомі джерела до біографії М.  С.  Гру-
шевського) // Архіви України. – 1991. – № 5–6. – С. 24.

4 Наукова діяльність Товариства // Хроніка НТШ. – Л., 1911. – Ч. 45. – С. 10.
5 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-

няка М.). – Арк. 21.
6 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 90.
7 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-

няка М.). – Арк. 67.
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но-філософічної секції НТШ1. Саме М.  Залізняк, добре володіючи європейськими 
мовами, на початку ХХ ст. спричинився до популяризації українською мовою інте-
лектуальних пропозицій тогочасних творців історіографічної моди (Г. Моно, В. Він-
дельбанда, Г. Ріккерта, А. Берра, О. Лаппо-Данілевського та ін.), рецензуючи та пере-
кладаючи їхні праці2.

Відзначився молодий учений також як уважний оглядач тогочасної української 
науки, рецензуючи знакові історіографічні тексти. Для прикладу згадаємо його цікаві 
огляди творів М. Грушевського та В. Липинського3. Під впливом насиченого спілку-
вання з учителем, М. Залізняк мав намір написати розлоге дослідження, присвячене 
різноплановій діяльності М. Грушевського. У листі до останнього він повідомляв: «Я 
хочу почати роботу до статті, яка давала би огляд Вашої суспільно-політичної діяль-
ности. Думаю, що Ви не відмовите мені потрібних інформацій і матеріалу»4. Діяль-
ною була участь М. Залізняка і як члена статистичної, бібліографічної та етнографіч-
ної комісій НТШ5.

Бажаючи фінансово підтримати відірваного від родинного середовища учня, 
М. Грушевський влаштував його на посаду практиканта археологічного відділу Му-
зею НТШ. Утім, навчання М. Залізняка у львівській альма-матер обірвалося так само, 
як і перед тим у київській. За участь у студентських заворушеннях у грудні 1911 р., 
коли українська молодь вкотре домагалася створення національної вищої школи, він 
був, як вказувалося у свідоцтві про вибуття, «видалений з місцевого університету 
назавжди»6. Як підданого іншої держави, його взагалі було позбавлено права студію-
вати на університетах Австро-Угорщини та вигнано за межі країни. Дізнавшись, що 
на нього очікує доля вигнанця, М. Залізняк написав розпачливого листа до вчителя: 
«Пропали занятя в Музею, роботи в Записках і Віснику, бо що я маю робити на чу-
жині, пропала наука...»7.

М.  Грушевський, як і належить учителю, гаряче перейнявся подальшою долею 
свого учня. Надзвичайно цікавим документом є лист-звернення українського вчено-
го до колег з німецьких університетів з поясненнями причин вигнання М. Залізняка 
з Львівського університету і проханням про прийняття його на студії до своїх нав-
чальних закладів. Змальовуючи невідрадні міжнаціональні відносини у вищій школі 
Східної Галичини, М. Грушевський назвав учня «жертвою в сих анормальних і пожа-

1 Див., напр.: Засїдання секцій // Хроніка НТШ. – Л., 1909. – Ч. 40. – С. 5; Засїдання секцій // 
Хроніка НТШ. – Л., 1910. – Ч. 42. – С. 11–12; Засїдання секцій // Хроніка НТШ. – Л., 1912. – Ч. 50. – 
С. 7.

2 Див., напр.: Залізняк М. Філософія історії Г.Рікерта // Студії з поля суспільних наук і статис-
тики / НТШ. – Л., 1912.

3 Див., напр.: Залізняк М.: Михайло Грушевський. Ілюстрована історія України. Київ-Львів, 
1911 // ЛНВ. – 1911. – Т. LIV. – С. 534–536; М. Кіндратович [М. Залізняк]. Під прапором ідей // 
Діло. – 1912. – Ч. 198. – С. 1–2.

4 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-
няка М.). – Арк. 21.

5 Засїдання секцій // Хроніка НТШ. – Л., 1909. – Ч. 40. – С. 9, 18–19; Засїдання секцій // Хроніка 
НТШ. – Л., 1914. – Ч. 53. – С. 28.

6 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 722 (Свідоцтва про відхід студентів з університету). – Арк. 419; 
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 633 (Головний каталог студентів). – Арк. 381.

7 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-
няка М.). – Арк. 41.
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лування гідних обставин»1. Цікавою є характеристика, яку вчитель дав своєму учне-
ві: «Знаючи його близько як свого слухача, котрий працював у мене на семінарі, а 
також при редакції наукових видань Товариства ім. Шевченка, я позволяю собі звер-
нутися до Високоповажних Колєгів німецьких університетів з горячим прошенням 
аби були ласкаві сій жертві боротьби нещасливої української народности за свої на-
ціональні права улекшити його тяжку долю [...]. Се молодий чоловік з дуже серіозни-
ми науковими інтересами і визначними здібностями, котрому лише наслідком при-
падкових обставин прийшлось опинитись в політичній ролі, і котрого було б дуже 
жаль як-би він зломився під тягарем політичної пімсти»2. З листів М. Залізняка до 
вчителя ми дізнаємося, що такі чільні постаті тогочасної німецької науки, як Карл 
Лампрехт та Отто Геч, з надзвичайною повагою поставилися до звернення україн-
ського колеги3. Окрім німецьких університетів М. Грушевський намагався організу-
вати подальше навчання свого вихованця у Празі, про що свідчать листи Івана Гор-
бачевського4. Однак ці плани теж зазнали невдачі.

Незважаючи на від’їзд молодого дослідника за кордон, М. Грушевський продов-
жував у своїх листах давати йому фахові поради; також не припинилася співпраця 
М. Залізняка з редагованими вчителем виданнями. Уявлення про тогочасні наукові 
зацікавлення молодого вченого дають його листи до вчителя. Наприклад, відповіда-
ючи на пропозицію підготувати огляди історіографічних новинок, М. Залізняк пише: 
«Що до рефератів з фільозофічної літератури, се можна буде зробити, я маю до сього 
охоту»5. В іншому місці він просить кошти на придбання цікавих для нього видань: 
«Що до книжок, я хотів би мати філософічно-історичні роботи Ріккерта, Зіммеля, 
Лямпрехта, Вундта і декого з французьких авторів. Се мені треба до тої роботи, про 
яку я Вам давніше писав»6. Занурення в тогочасні теоретико-методологічні дискусії 
викликало у молодого дослідника бажання з цієї тематики «зробити велику й основ-
ну наукову роботу»7.

Певне уявлення про персональний склад львівської історичної школи станом на 
початок ХХ ст. дає нам зміст відомого наукового збірника на пошану десятилітньої 
праці М.  Грушевського в Галичині. Серед авторів ошатного видання бачимо імена 
одразу десяти учнів львівського професора: М. Кордуби, І. Крип’якевича, Д. Корен-
ця, В. Герасимчука, О. Чайківського, С. Томашівського, Ф. Голійчука, І. Джиджори, 
І. Кревецького та З. Кузелі. Втім, згаданими особами не обмежується тогочасне коло 
учнів М. Грушевського, котрі зголосилися до участі у «Науковому збірнику», але з 
різних причин не змогли подати тексти. Наприклад, до визначеної редколегією дати 

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 85 (Листування з рек-
тором, відділами (деканатами) Львівського університету та між партійним комітетом для справи 
українського університету про викладання історії України, необхідність відкриття Українського 
університету у Львові та з інших питань). – Арк. 14.

2 Там само. – Арк. 14 зв.
3 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-

няка М.). – Арк. 118.
4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 425 (Листи Горбачев-

ського І. Я.) – Арк. 47 – 48 зв.
5 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-

няка М.). – Арк. 131.
6 Там само. – Арк. 126.
7 Там само. – Арк. 132.
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не надіслав своєї статті О. Сушко, хоча у відповідь на запрошення В. Гнатюка молодий 
історик відповів, що «до участи зголошуюсь як найохотнійше»1 і навіть запропонував 
редакційному комітету на вибір два тексти: «мої спомини про його [М. Грушевського] 
розмови, його вплив та популярність не лише між своїми учениками, але й між на-
шою молодіжию взагалі» та «Смерть Дмитра Самозванця. Історичний нарис»2.

Своєрідним ядром львівської історичної школи були ті учні М. Грушевського, ко-
трі під його керівництвом підготували і здобули докторати. Як свідчить документа-
ція Львівського університету, докторські ступені вдалося здобути О.  Терлецькому 
(«Козаки на Білій Руси в р. 1654–6», 1902 р.), С. Томашівському («Народні рухи в Га-
лицькій Руси 1648 р.», 1904 р.), О. Сушку («Впровадженнє єзуїтів до Польщі», 1904 р.), 
І. Крип’якевичу («Козаччина і Баторієві вольності», 1911 р.), В. Герасимчуку («Вигов-
ський і Юрій Хмельницький», 1912 р.), І.  Джиджорі («Економічна політика ро-
сийського правительства супроти України в 1710–1730 р.», 1912 р.), Ф.  Срібному 
(«Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця XVI до половини XVII в.», 
1912 р.), І. Шпитковському («Матеріали до історії Коліївщини – Мемуари ржищів-
ського тринітарія і Дом. Завроцкого», 1914 р.). За безпосередньої участі та сприяння 
М.  Грушевського габілітаційну працю захиститив С.  Томашівський («Угорщина і 
Польща на початку XVIII в.», 1911 р.).

На фінішній стадії здобуття докторату зі своєю працею «Руська самооборона на 
галицько-угорському пограниччю 1848–1849 рр.» перебував також Іван Кревецький. 
Утім, початок Першої світової війни і вимушений від’їзд учителя завадили планам 
молодого історика. Прикметно, що сам І. Кревецький у листі до іншого представника 
школи І. Крип’якевича саме М. Грушевського звинувачував у тому, що справа із док-
торатом протяглася аж до початку війни, оскільки вчитель нібито не подав до дека-
нату потрібної рецензії3. Як вдалося з’ясувати, ці нарікання не були справедливими – 
серед архівних матеріалів Львівського університету відклалася цілком схвальна 
рецензія М. Грушевського на докторську працю І. Кревецького, в якій учитель, стис-
ло характеризуючи наукові студії учня, твердить, що «в сумі треба признати їх цін-
ною вкладкою в історію Галичини ХІХ в. [...]. З огляду на се предложену дисертацію 
вважаю вповні відповідною для своєї ціли – докторського степеня»4 (підкреслення 
М. Грушевського. – Авт.).

Про свій намір здобути докторат у листах до вчителя писав також Д. Коренець. 
Він запитував у М. Грушевського, «чи мої “Зносини Виговського з Польщею” могли б 
бути приняті яко дісертация докторська»5. Відповідь вочевидь була позитивною, 
оскільки молодий історик розпочав складати докторські іспити. Проте невдача на 

1 ЦДІАУЛ. – Ф. 309 (НТШ). – Оп. 1.  – Спр. 2282 (Листи Коваленка О., Савицького І., Стефа-
ника В. та ін. до Гнатюка В.). – Арк. 90.

2 Там само. – Арк. 91.
3 Стеблій Ф. З листування Івана Крип’якевича та Івана Кревецького  // Іван Крип’якевич у 

родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред.: Ярослав Ісаєвич, упорядник Феодосій Стеблій. 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. праць, 8. – Л., 2001. – 
С. 385–386.

4 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки 
про докторські дисертації). – Арк. 267 зв.

5 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 553 (Листи Коренця Д.) – 
Арк. 30.
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першому ж іспиті, наскільки про це дає змогу судити лист Д. Коренця до М. Грушев-
ського, знеохотила його до цілої справи. Про свій намір писати докторську дисерта-
цію в листах до вчителя згадував також М. Залізняк, нарікаючи, однак, на хронічну 
нестачу грошей і вільного часу1.

Один із учнів М. Грушевського – Б. Барвінський, отримавши від нього тему науко-
вої праці, внаслідок міжособистісних непорозумінь, спричинених конфліктом голо-
ви НТШ з його батьком О. Барвінським, формально докторувався у польського про-
фесора Л. Фінкля2. Про те, що праця про Сигізмунда Кейстутовича була написана у 
тісному професійному спілкуванні саме з М. Грушевським, свідчать тогочасні листи 
Б. Барвінського. Наприклад, в одному з них читаємо: «Я був би дуже вдячний, якби 
В[исоко]П[оважний] Пан Професор назначили мині день і час, коли-б я міг прийти 
та в дечім поінформуватись щодо моєї праці. В додатку я хотів-би помістити кілька 
оригінальних грамот Жиг[монта] К[ейстутовича] (акти унії з Польщею), які я хочу 
собі з Кракова спровадити або там поїхати. І в сій справі я б хотів поговорити»3. Про 
роль М. Грушевського у справі свого докторату Б. Барвінський писав також на сто-
рінках «Руслана», спростовуючи чутки про непорозуміння з учителем: «Мою працю 
про “Жигимонта Кейстутовича”, відчитану на бажанє проф. Грушевського [...] на 
двох семінарійних засіданнях (хоч слухачем університету я вже не був), а опісля на 
єгож бажанє 13 червня 1905 р. на засіданю Історично-філософічної секції [...], зго-
дився проф. Грушевский приняти яко докторську на тім же засіданню...»4.

Аналізуючи темпоральний вимір здобуття львівськими істориками докторатів і 
появи їхніх перших наукових праць, можемо виокремити два періоди, протягом яких 
це відбувалося: першу половину 1900-х рр. та першу половину 1910-х рр. Беручи до 
уваги згадані періоди, маємо підставу говорити про існування старшої та молодшої 
гілок одного покоління школи М. Грушевського. Відзначимо, що поділ колег по шко-
лі за віковим критерієм був властивий самим представникам львівського осередку. 
Так, у біографії Омеляна Терлецького як новообраного дійсного члена НТШ йшлося, 
що він «був найстаршим учеником» М. Грушевського5.

Окрім згаданих вище представників львівської історичної школи, були й такі учні 
М. Грушевського, котрі, обравши продовження студій поза Львовом (зазвичай у сто-
личному Відні), надалі залишалися у тісному професійному контакті з колишнім на-
ставником і готували свої докторати, перебуваючи з ним в інтенсивному епістоляр-
ному діалозі. Наприклад, М. Кордуба свій докторат «Історія і відносини в Галицькому 
князівстві до половини ХІІІ ст.» здобув під керівництвом М.  Бідінгера. Проте, як 
свідчить листування львівського професора та його віденського учня, проблематика 
праці постійно була присутня в їхньому епістолярії. Досвідчений наставник, як про 
це йшлося вище, дає фахові поради, редагує перші наукові розвідки, сприяє в отри-
манні матеріальної допомоги від НТШ на продовження студій і т. ін.

1 Див., напр.: ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 485 (Листи 
Залізняка М.). – Арк. 67.

2 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки 
про докторські дисертації). – Арк. 162.

3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 334 (Листи Барвін-
ського Б.) – Арк. 9–9 зв.

4 Барвінський Б., др. Заява // Руслан. – 1907. – Ч. 208. – С. 3.
5 Біографії нових дійсних членів // Хроніка НТШ. – Л., 1922. – Ч. 65–66. – С. 51.



99

Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

Ще одним представником львівської школи, котрий, попри переїзд до Відня, і на-
далі прагнув працювати під керівництвом М. Грушевського, був Зенон Кузеля. В од-
ному зі своїх листів до вчителя він пише: «Не візьміть мені за зле, що звертаюся до 
Вас з сею просьбою; я хотів би дістати від Вас яку легку тему з середньовічної істориї 
Руси. У Відні я студіюю славянську історию і славянську фільольогію і крім того пре-
гісторію і етнологію. З сього об’єму я бажав би взяти працю від Вас, Поважаний Пане 
Професор як Ваш бувший ученик»1. М.  Грушевський з розумінням поставився до 
прохання свого колишнього студента. Вже невдовзі той написав з Відня: «Дякую 
красно за тему: дуже вона мені відповідна, тому і зараз збираюся до роботи»2.

З подальших листів віденського дослідника дізнаємося, що львівський професор 
порадив опрацьовувати історико-етнографічну проблематику, зокрема «казкові мо-
тиви у Нестора»3. Зі згаданої тематики в «Записках НТШ» була опублікована розлога 
студія З. Кузелі «Угорський король Матвій Корвін в славянській устній словесности», 
а також численні огляди тогочасних етнографічних та історіографічних новинок. 
Впливи М. Грушевського на становлення Кузелі-науковця (історика, етнографа, бі-
бліографа) відзначають також дослідники його творчості4.

Доволі часто З. Кузеля, подібно до інших учнів, просить М. Грушевського про фа-
хові поради, а також про критичну оцінку своїх праць. Львівський професор також 
неодноразово реферував розвідки молодшого колеги на засіданнях Історично-філо-
софічної секції НТШ5. За ініціативою М. Грушевського початкуючий учений регуляр-
но отримував допомогу «на продовжуваннє наукових занять у Відни»6. Дякуючи за 
постійну опіку, З. Кузеля писав: «Я не скриваю того цілком, що маю Вам богато до 
завдяченя і що чую до Вас з початків велику пошану і довірє, не скриваю також, що 
Ваші слова і Ваша поміч задержали мене на тій дорозі, якою тепер ступаю»7.

Переїхавши для продовження вищих студій до Відня, З. Кузеля поступово відхо-
дить від історіографії. Під впливом віденських професорів молодий учений розпочав 
студії в галузі мовознавства та фольклористики, присвятивши цим проблемам три-
вале творче життя. Відзначимо, що зміна наукових орієнтирів була з розумінням 
сприйнята М. Грушевським, адже обрані учнем галузі були в українській науці знач-
но занедбаніші за історіографію. Про вагомість внеску З. Кузелі до українського мо-
вознавства та його авторитет у науці свідчить хоча б той факт, що в 1949 р. його 
обирають головою НТШ у Західній Європі.

1 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського / Упоряд. В. Наулко, В. Старков // Старожит-
ності Південної України. Вип. 11. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – С. 7.

2 Там само.
3 Там само. – С. 18.
4 Див., напр.: Колесса Ф. Огляд праць проф. д-ра Зенона Кузелі з обсягу етнографії й етнології // 

Записки НТШ.  – Т. CLXIX. Збірник на пошану Зенона Кузелі.  – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; 
Торонто; Сідней, 1962.  – С.  70; Дорошенко В. Проф. д-р Зенон Кузеля як бібліограф  // Записки 
НТШ. – Т. CLXIX. Збірник на пошану Зенона Кузелі. – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто; Сід-
ней, 1962. – С. 89.

5 Див., напр.: Засїдання секцій // Хроніка НТШ. – Л., 1903. – Ч. 14. – С. 11; Засїдання секцій і 
комісій // Хроніка НТШ. – Л., 1904. – Ч. 18. – С. 14; Засїдання секцій і комісій // Хроніка НТШ. – Л., 
1904. – Ч. 19. – С. 19.

6 Див., напр.: Засїдання Виділу // Хроніка НТШ. – Л., 1906. – Ч. 28. – С. 3; Діяльність Виділу // 
Хроніка НТШ. – Л., 1907. – Ч. 29. – С. 7.

7 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 32.
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Іще один представник львівської школи не залишився вірним Кліо. Так, лише де-
бютував як історик Степан Рудницький. Вже на зламі ХІХ–ХХ ст. він захоплюється 
географією та в короткому часі стає знаним фахівцем у цій галузі, основоположни-
ком української політичної та військової географії, а у повоєнний час обирається 
членом української Академії наук. Сам С. Рудницький з приводу цієї своєї професій-
ної метаморфози згадував: «Я був 1895–99 одним з його [М. Грушевського] кращих 
учнів по історії. Та опісля віддався виключно географії й природі [...]»1. Микола Му-
шинка, який у повоєнний час спілкувався з представниками родини С. Рудницького, 
наводить цікаву інформацію про те, що до зміни фаху молодого історика підштов-
хнув сам М. Грушевський. Видатний учений при цьому нібито сказав С. Рудницько-
му: «Істориків ми маємо досить, а географа жодного, а географія не менш важлива 
ділянка науки, ніж історія»2. Зауважимо, що жодні інші джерела, зокрема сам видат-
ний географ, не підтверджують цю інформацію.

Деякі з представників львівської школи, маючи солідний науковий потенціал, під 
тиском несприятливих життєвих обставин не змогли його вповні реалізувати та 
були змушені відмовитися від активної творчої праці. Для прикладу, М.  Стадник 
другим фахом обрав юриспруденцію та, захистивши докторат з права в Ягеллонсько-
му університеті3, фактично зник з анналів української науки. М. Бордун з початком 
Першої світової війни цілковито зосередилася на педагогічній праці. М. Залізняка 
повністю поглинає суспільно-політична діяльність: в 1914 р. він стає одним із за-
сновників Союзу визволення України.

Для більшості інших учнів М. Грушевського наука була радше хобі, адже займали-
ся вони нею у вільний від основної роботи час. Такою роботою переважно було вчи-
телювання. Так, у школах та гімназіях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. працювали 
більшість львівських учнів М. Грушевського. Про обтяжливість тогочасного педаго-
гічного навантаження можемо довідатись з листа М. Кордуби до вчителя: «Я маю 24 
годин тижднево. З того 13 фільольогічних. Тепер заслаб один з наших товаришів, 
професор Шпойнаровський, тяжко захорував і взяв відпустку на довший час. Через 
се й дістав нових 5 годин тижднево і то фільольогічних і маю тепер крім сего 5 пак 
зошитів що тижня до поправи»4. Як відомо, до вищої школи напередодні Першої сві-
тової війни у статусі приват-доцентів вдалося потрапити лише С. Томашівському та 
С. Рудницькому, котрі захистили габілітаційні праці.

З огляду на ситуацію, що склалася, стає зрозумілою розгорнута НТШ та його го-
ловою нелегка боротьба за відкриття українського університету у Львові, адже лише 
національна вища школа могла б забезпечити сталий процес підготовки та працев-
лаштування наукових кадрів. Згадану проблему М.  Грушевський порушив у своїй 
доповіді на загальний зборах НТШ ще в 1899 р.: «Завдяки тому, що галицькі Русини 

1 Прага – Харків – Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького. – К.: Ін-т 
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2007. – С. 141.

2 Мушинка М. Взаємини Степана Рудницького з Михайлом Грушевським // Михайло Грушев-
ський: зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. ювіл. конф., присв. 125–й річниці від дня народж. 
Михайла Грушевського. – Л., 1994. – С. 297.

3 Archiwum UJ. – Syg. WP II – 525. – № 100; Archiwum UJ. – Syg. S II – 521. – № 4167.
4 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка / Упоряд. В.Наулко, В.Стар-

ков // Старожитності Південної України. Вип. 14. – Запоріжжя: РА «Тандем У», 2005. – С. 54.
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не мають приступу до академічної кар’єри, ті молоді надійні сили, які скуплює й ви-
ховує Товариство, мусять тоді, коли-б власне потрібували дальше віддаватися інтен-
сивній науковій роботі, розлазитися по провінціальним закуткам, де здібности їх 
марнуються й упадають. Товариство, як би не найшло на далі більш інтенсивної під-
держки, стоїть перед перспективою роботи Данаїд»1.

Найбільш виразно вимога української громадськості у заснуванні національної 
вищої школи зазвучала у підготовленому М. Грушевським меморіалі у справі засну-
вання українського університету у Львові, що його презентувала спеціальна делега-
ція НТШ австрійському урядові в 1907 р. У цьому документі стисло йшлося про всі 
ті надужиття, що їх чинить польська професорська колегія Львівського університету 
з метою обмеження законних прав українців на вищу освіту рідною мовою. Вихід з 
цієї ситуації, надзвичайно небезпечної для молоді обох народів, М. Грушевський уба-
чав лише у заснуванні окремого українського університету у столиці галицьких 
українців – Львові. У документі наголошувалося: «Наукове Товариство ім. Шевченка 
позволяє собі з притиском піднести, що тільки безпроволочне заснування самостій-
ного руського університету може бути виходом з теперішнього, крайно небезпечно-
го положення і запорукою успішного наукового розвою руського народу та вдово-
лення його культурних потреб»2.

При цьому в меморіалі голова НТШ окремо зазначив, що кадрова складова укра-
їнського університету великою мірою вирішена завдяки цілеспрямованій діяльності 
Товариства. «[...] Нема сумніву, – твердив М. Грушевський, – що утворення самостій-
ного руського університету заохотило б до академічної кваліфікації дуже численних 
адептів науки, які вже заявили свої наукові здібності самостійними працями, але в 
теперішніх обставинах, не маючи виглядів на академічну діяльність, присвячують 
себе практичній роботі в ріжних сферах»3. Як відомо, через сильні польські впливи, 
згадані заходи не мали успіху та були реалізовані вже після Першої світової війни у 
вигляді Українського таємного університету у Львові4.

Як наголошувалося вище, важливою для характеристики школи є схоларна само-
рефлексія самих її представників – як М. Грушевського, так і його молодших колег. 
Доступні нам джерела дають підставу говорити про усвідомлення представниками 
львівського осередку власної приналежності до певного неформального наукового 
колективу. Керівник школи неодноразово з різних приводів згадував тих, кого нази-
вав «мої ученики» і дбати про яких навіть вважав для себе певним обов’язком. На-
приклад, у листі до М. Кордуби він писав: «Ви належали до невеликого числа моїх 
справжніх учеників, за котрих я завсіди памятав і по змозі опікувався і сподівався 

1 Грушевський М. Наукове Товариство імени Шевченка і його діяльність в 1898 р. // Записки 
НТШ. – Л., 1899. – Т. XXVII. – С. 6.

2 Грушевський М. Меморіал Товариства до міністра просвіти в справі утворення самостійного 
українського університету у Львові // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П.Сохань, Я.Даш-
кевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 2005. – Т. 3: Сер. «Суспільно-політичні твори 
(1907 – березень 1917) «. – С. 21.

3 Там само. – С. 22.
4 Качмар В., Марискевич Т. М.Грушевський і змагання за український університет у Львові // 

Михайло Грушевський і Західна Україна: доп. й повідомл. наук. конф. – Л., 1995. – С. 25–27.
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пожитку для нашої бідної суспільности»1. Згадував М. Грушевський також про кіль-
кісні параметри своєї школи, пишучи про «не менше десятка молодих людей відпо-
відно вправлених в історичну й археографічну методу, а притім добре обізнаних з 
певними періодами історіографії історії України»2.

Розуміння приналежності до творчого осередку, очолюваного М.  Грушевським, 
було властиве також його молодим колегам. При цьому відзначимо, що початкуючі 
вчені, визнаючи себе насамперед учнями львівського професора, лише через певний 
час заговорили про сприйняття одне одного як колег по науковому співтовариству. 
Тут визначальною для існування школи стала постать учителя – його харизма посту-
пово «цементувала» внутрішньошкільні зв’язки. Тому лише від початку ХХ ст. у ли-
стах до М. Грушевського, а також у взаємному листуванні молодих істориків, ми на-
трапляємо на свідчення їхнього розуміння приналежності до певної творчої 
спільноти. Так, в одному з колективних листів львівських учнів М. Грушевського чи-
таємо: «Дорогий Пане Професор! При всякій нагоді, коли ми тільки збираємося, пер-
шим ділом звертаємо свою увагу в сторону В[исоко]п[поважаного] П[ана] Професо-
ра. В[исоко]п[поважаного] П[ана] Професора завсіди уважаємо не тільки патроном 
верховним нашої тіснішої компанії, але і загалом усего того, що в нас на соборній 
Україні доброго діється і буде діятися»3 (підкреслення наше. – Авт.). Один з найпо-
мітніших представників школи С. Томашівський у листах до М. Кордуби неоднора-
зово писав: «[...] Ми, ученики й знайомі проф. Гр[ушевськ]ого [...]»4. І навіть ті з його 
учнів, котрі згодом змінили вектор наукових пошуків, студіюючи на інших універси-
тетах, також визнавали свій зв’язок з учителем, щоправда, інколи робили це з певни-
ми застереженнями. Так, З. Кузеля, дякуючи М. Грушевському за постійну наукову 
опіку над собою, все ж уважав за потрібне вказати, що «я в дійсности лише в части 
Ваш ученик»5.

Навіть більше – усвідомлення факту існування певного наукового колективу дов-
кола М. Грушевського поступово складалося також у середовищі оглядачів тогочас-
ної української наукової літератури. І якщо наприкінці ХІХ ст. найчастіше йшлося 
про «громаду учеників М. Грушевського», то вже на початку ХХ ст. з’являється дедалі 
більше вказівок про його школу. Прикметно, що ініціаторами тут стали самі учні 
М.  Грушевського, котрі вперше заговорили про існування української історичної 
школи у Львові. Так, І.  Кревецький, з нагоди п’ятнадцятиліття виходу «Записок 
НТШ», цілком слушно привернув увагу читача до тісної пов’язаності науково-орга-
нізаційної праці вчителя у Львівському університеті та в НТШ. «Не менш бачну ува-
гу звернув він [М. Грушевський], – писав молодий дослідник, – також на зорганізо-
ваннє наукової роботи на університетському ґрунті, коло своєї офіціяльної катедри 

1 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 
М. Грушевського). – Арк. 41 зв.–42.

2 Записка предложена археографічній комісії проф. Грушевським в справі видання корпусу 
матеріалів до історії козаччини // Хроніка НТШ. – Л., 1905. – Ч. 24. – С. 20.

3 Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-
жори / Упоряд.: С.Панькова, В.Пришляк; ред.: Л.Винар, П.Сохань, І.Гирич. – Київ; Нью-Йорк : УІТ, 
ВД «Простір», 2008. – С. 285.

4 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 234 (Тома-
шівський Степан. Листи до Мирона Кордуби). – Лист від 16.03.1907.

5 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 21.
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Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

всесвітньої, recte української історії. Його щотижневий історичний семінар, т. зв. 
(офіціяльно) “історичні вправи”, став незабаром формальною історичною школою, в 
якій виховався й виховується цілий ряд молодих людий, що своїми науковими пра-
цями заінавґурували в історії української історіографії новий період, т. зв. історичну 
школу проф. М. Грушевського»1.

Вивчаючи рецепцію праць вихованців львівського професора у тогочасній істо-
ріографії доходимо висновку, що оцінні судження про молодих учених, котрі на по-
чатку ХХ ст. лише входили в науку, багато в чому давалися саме через схоларні харак-
теристики. Чи не найяскравішим прикладом є рецензійна стаття Яна Камінського 
«Причинок до характеристики історичної школи проф. Грушевського», що спочатку 
була опублікована на сторінках львівської газети «Słowo Polskie»2, а згодом вийшла 
окремою брошурою. У вступі рецензент зауважив, що зростання політичної напруги 
у світі та ускладнення міжнаціонального діалогу в Галичині негативним чином по-
значилося на рівні об’єктивності наукових студій, які друкуються на сторінках «За-
писок НТШ». Як приклад, він навів статтю І. Крип’якевича «Львівська Русь в першій 
половині XVI ст.», підготовлену в науковому семінарі М. Грушевського. Аналізуючи 
студію І. Крип’якевича, польський учений спеціально зосередився на тій частині ро-
боти, що була присвячена авторському погляду на становище православної церкви в 
Польщі крізь призму резонансної в XVI ст. справи галицького намісника Я. Гдашиць-
кого. Рецензент, «з обов’язку дослідника та в інтересі історичної правди», дорікає 
І. Крип’якевичу за фальшування джерел і зумисне перекручування дійсних історич-
них фактів з певною ідеологічною метою – довести утиски православ’я на польських 
землях у XVI ст. Я. Камінський переконує, що така «тенденційність» молодого укра-
їнського вченого зовсім не випадкова – вона є визначальною рисою творчості самого 
М. Грушевського та його львівської історичної школи.

Доводячи тезу, що «яблуко від яблуні недалеко падає», Я. Камінський віднотовує 
подібні погляди на становище православних в українських землях давньої Речі По-
сполитої і у великій «Історії» засновника школи. Загалом же, попри негативний тон 
своєї публікації, польський рецензент заклав традицію, коли лейтмотивом відзивів і 
рецензій на праці учнів М. Грушевського було порівняння їх наукових результатів і 
системи доказів із висновками вчителя. При цьому відзначимо, що для тогочасних 
оглядачів української історичної літератури найбільш чітким маркером приналеж-
ності до львівської школи було поділяння молодими дослідниками історіософських 
переконань видатного вченого, насамперед, його історичної схеми3.

Зауважимо, що поряд із поширюваною у публіцистиці галицького краю тезою 
про існування львівської історичної школи М. Грушевського у польському академіч-
ному середовищі того часу ми не знаходимо подібних згадок. Університетські колеги 
автора «Історії України-Руси», наскільки дають змогу говорити виявлені нами дже-

1 Кревецький І. П’ятнадцять лїт істновання «Записок Наукового Товариства ім. Шевченка», 
1892–1906 // ЛНВ. – 1907. – Т. 40. – С. 67–68.

2 Kamiński J. Przyczynek do charakterystyki szkoły historycznej prof. Hruszewskiego  // Słowo 
Polskie. – Lwów, 1909. – № 528. – S. 1–2; № 530. – S. 1–2. Див. також: Kamiński J. Nowy przyczynek do 
charakterystyki szkoły historycznej prof. Hruszewskiego // Słowo Polskie. – Lwów, 1909. – № 587. – S. 1–2; 
№ 589. – S. 1–3.

3 Див., напр.: R.: Dr. Bohdan Barwińskij: Istorycznyj rozwij imeni ukraińsko-ruskoho narodu. 
U Lwowi 1909. Nakładem Redakcyi Rusłana // Ruś. – Lwów, 1911. – Rocznik I. – Zeszyt III. – S. 339–340.
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рела, нерідко згадуючи про виховане вченим гроно учнів, ніколи не артикулювали 
його у схоларних категоріях. Не в останню чергу, це спричинило сьогоденну «відсут-
ність» школи М. Грушевського у працях багатьох польських історіографів.

Тепер спробуємо змалювати колективний портрет представників львівської істо-
ричної школи. Важливою його складовою є з’ясування теоретико-методологічних 
уподобань молодих галицьких істориків. Вивчаючи творчість учнів М. Грушевського 
до Першої світової війни, можемо впевнено говорити, що вони були беззастережни-
ми прихильниками не лише сконструйованої львівським ученим схеми українського 
минулого, але й сповідуваної ним у цей час змодернізованої версії позитивізму1. За 
основу власного наукового пошуку молоді дослідники брали методи критики й ін-
терпретації джерел, багато в чому копіюючи дослідницьку манеру вчителя. Сам 
М. Грушевський на своїх заняттях не приділяв особливої уваги теоретико-методоло-
гічній проблематиці, воліючи навчати власним прикладом. Таку «стихійність» у фор-
муванні власних теоретичних смаків відзначали учні автора «Історії України-Руси». 
І. Крип’якевич, наприклад, згадував: «Але хибою семінара Грушевського було те, що 
він не розробляв теорії методології, і кожний молодий дослідник працював, як сам 
собі умів порадити»2. Втім, молоді історики все ж потребували теоретичних консуль-
тацій старшого колеги. Наприклад, в одному зі своїх листів до вчителя просячи про-
рецензувати надісланий рукопис, З. Кузеля водночас пише: «Особливо за усі методо-
логічні уваги буду надзвичайно вдячний і буду старатися використати їх при моїх 
дальших працях»3.

Зазначимо, що поділяння молодшими представниками школи ранкеансько-пози-
тивістських смаків її керівника не в останню чергу було зумовлене неможливістю для 
більшості з них з об’єктивних (найчастіше – фінансових) причин хоча б короткочас-
них студій, за поширеною у той час традицією, у престижніших західних університе-
тах. На цю обставину М. Грушевському, при здобутті його учнями вчених ступенів, 
неодноразово звертали увагу польські колеги по факультету, про що він з помітною 
образою писав у щоденнику. Так було, наприклад, під час габілітації С. Томашівсько-
го: «[...] Не знаю, чи умисно Ф[інкель] підніс, що у Том[ашівського] бачить той брак, 
що не був на ніякім більшім університеті, не присвоїв модерної манєри історичної – 
напр[иклад], як у Нордена»4.

Попри згадану прихильність учнів М. Грушевського до його теоретико-методоло-
гічних поглядів, а особливо методики наукового пошуку, звернемо увагу на те, що 
молоді дослідники частіше за вчителя зверталися до здобутків тогочасної інтелекту-
альної моди. З новітніх історіографічних позицій, вони у своїх оглядах праць керів-
ника школи навіть наважувалися давати поради методологічного характеру. Напри-
клад, М.  Кордуба в рецензії на німецькомовне видання першого тому «Історії 
України-Руси» закинув учителю нехтування тогочасними теоретичними новинка-
ми5. Визрівали на початку ХХ ст. в учнів М. Грушевського також власні ідеї суто істо-

1 Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського 
(кінець ХІХ – початок ХХ століття): монографія. – Нью-Йорк; Дрогобич, 2002. – С. 121–169.

2 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 89.
3 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 23.
4 Грушевський М. Щоденник / Підг. до друку: І.Гирич; О.Тодійчук // УІ. – 2002. – № 1-4. – С. 117.
5 Кордуба М.: Грушевський Михайло. Історія України-Руси. Т.1. До початку ХІ віка. У Львові, 

1898 // Věstnik Slovanskỳch Starožytnosti. Vydává Dr. Lubor Niederle. – Praha, 1899. – Svazek III. – S. 67.



105

Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

ріософського характеру. Наприклад, впевнено можемо говорити, що такі помітні 
представники школи, як С.  Томашівський та М.  Кордуба поступово відходять від 
антинорманізму вчителя, визнаючи більшу слушність аргументів його критиків у 
цьому питанні.

Принагідно відзначимо, що неодноразово акцентований у діаспорній та подекуди 
у сучасній історіографії факт теоретичних розходжень представників львівського 
осередку з учителем належить до міжвоєнного часу, коли школа припинила своє іс-
нування в активній фазі. Наголосимо також, що згадані розходження були не так 
методологічного, як історіософського чи радше світоглядного характеру. Втім, у зга-
даний період помітної теоретико-методологічної еволюції зазнав також сам М. Гру-
шевський.

Що стосується політичних та ідейних поглядів представників львівської школи, 
то всі вони у період тісного професійного контакту з учителем були прихильниками 
його ідей соборності, подолання галицького партикуляризму та потреби принципо-
вої тактики у взаєминах з польськими очільниками краю. Тому більшість з учнів 
М.  Грушевського можна вважати також представниками виробленої ним суспіль-
но-політичної традиції та, за влучним спостереженням С. Панькової, його публіцис-
тичної школи1. Переконливим доказом цього є взаємне листування, в якому нерідко 
обговорюються поточні події: при цьому молодші колеги зазвичай гаряче солідари-
зуються з учителем, підтримуючи його громадські ініціативи.

Найближчі у певні періоди учні М. Грушевського (насамперед, С. Томашівський 
та І. Джиджора), активно допомагали реалізовувати вчителю його видавничі та гро-
мадські проекти. Також цілком солідарно з М. Грушевським вони діяли під час різ-
них конфліктних ситуацій, якими було сповнене його життя у львівське двадцяти-
ліття. Наприклад, коли голова НТШ резиґнував зі своєї посади у кризові періоди, 
разом із ним зрікався участі у Виділі також С. Томашівський. Солідарність М. Гру-
шевського і С. Томашівського простежується у випадку конфлікту з київської газе-
тою «Громадська думка», редакція якої вирішила боронити наддніпрянців перед 
огаличаненням львівськими колегами української мови. Сприйнявши позицію ки-
ївських товаришів як вияв наддніпрянського партикуляризму, шкідливого для на-
ціонального єднання, вчитель та учень на знак протесту вирішили разом вийти зі 
складу редколегії видання2.

Втім із часом, деякі представники львівської школи, занурившись у хитросплетін-
ня галицької політики, почали поступово дистанціюватися від учителя, визнаючи 
подекуди більшу рацію його опонентам. Межовим у цьому став 1911 р., коли вийшла 
друком брошура «Наша політика», в якій М. Грушевський піддав різкій критиці ді-
яльність Української парламентської репрезентації. Як відомо, із анонімною відпо-
віддю у серії статей, згодом зібраних у брошурі, виступив один з найвидатніших 
представників школи С. Томашівський, а у її виданні брав участь ще один таланови-

1 Див., напр.: Панькова С.М. Із плеяди публіцистичної школи Михайла Грушевського: Іван 
Джиджора. Журналістський вишкіл в газеті “Рада”  // Київ і кияни: матеріали щорічної наук.-
практ. конф. (Музей історії Києва). – К., 2009. – Вип. 9. – С. 293–301.

2 Див. про це докл.: Листування Михайла Грушевського. Т. 5: Листування Михайла Грушев-
ського та Євгена Чикаленка  / упоряд.: І.  Старовойтенко, О.  Тодійчук; ред.: Л.  Винар, І.  Гирич, 
С. Панькова. – Київ; Нью-Йорк: УІТ, ВД «Простір», 2010. – С. 178–180.
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тий учень М.  Грушевського І.  Кревецький1. Незважаючи на певний «антигаличан-
ський» пафос у критиці львівського професора, більшість його учнів засудила такти-
ку колег по школі і, подекуди з обмовками, все ж визнала рацію аргументам вчителя2.

За територіальним походженням, більшість учнів М. Грушевського були місцеви-
ми мешканцями і народилися в містах і селах Східної Галичини. Уродженцем Росій-
ської імперії був лише політичний емігрант М. Залізняк, котрий походив з кримсько-
го Мелітополя. У той час, зазвичай, територіальне походження визначало також 
віровизнавчу приналежність. Більшість представників львівської школи були гре-
ко-католиками. Православним, як і сам керівник школи, був лише М. Залізняк.

Важливою складовою колективного портрету львівської історичної школи є пи-
тання про соціальне походження учнів М. Грушевського. Маємо підстави вважати, 
що всі вони, як і сам учитель, були скромного походження. Прикметно, що більшість 
з них – одинадцять осіб – вихідці з дрібного або середнього інтелігентського середо-
вища. Серед них педагогами навчальних закладів різних рівнів – від народних шкіл 
до класичних гімназій – були батьки Д.  Коренця, С.  Рудницького, О.  Целевича, 
Б. Барвінського, О. Сушка, Й. Чайковського, І. Кревецького, І. Шпитковського, М. За-
лізняка. Батько Б. Бучинського був адвокатом. Сином урядника був З. Кузеля. На-
ступною за чисельністю групою (семеро осіб) були вихідці з селянського середови-
ща. Дітьми землеробів були С. Томашівський, В. Герасимчук, І. Джиджора, Ф. Голійчук, 
М. Стадник, Ф. Срібний, Ю. Кміт. Врешті, четверо представників львівської школи 
(М. Кордуба, О. Терлецький, І. Крип’якевич, М. Бордун) походили, як і сам львів-
ський професор, зі священичих родин. З усіх представників львівської школи, на-
скільки це можемо встановити, шляхетським походженням міг похвалитися лише 
Б. Барвінський, чий рід згадується на початку XVI ст. Його батько – Олександр Бар-
вінський – посідав доволі високу сходинку у тогочасній суспільній ієрархії – був ба-
гатолітнім депутатом віденської державної ради та галицького сейму, а згодом імено-
ваний довічним членом палати панів австрійського парламенту.

Скромність соціального походження учнів М. Грушевського цілком підтверджу-
ється неодноразово задокументованою їх фінансовою незасібністю. Більшості з них 
було вкрай важко в роки навчання прожити на отримані від батьків кошти. Особли-
во складно це було у випадках, якщо молоді люди вирішували доповнити знання, 
отримані у львівській alma mater, студіями у столичному університеті. Збереглося 
багато розпачливих листів учнів М. Грушевського з вражаючими оповідями про їхнє 
бідування. Так, наприклад, своє життя у столиці імперії описував у листі до вчителя 
З. Кузеля: «Від двох місяців жию я у Відни лише чудом Божим: гроші, які я дістав в 
“Записках” розійшлися і я лишив ся майже без сотика. Цілий лютий перебув я в най-
більшій біді, бо гроший на відповідний прожиток не міг я ніде дістати. Працюючи по 

1 Див., напр.: Грицак Я. Конфлікт 1913 року в НТШ: причини і причинки // УІ. – 1991–1992. – 
№ 3–4. – С. 319–332; Пшеничний Є. «...Щадіть цензорського олівця»: до історії появи статті С. Тома-
шівського «Наша політика» // УІ. – 1991–1992. – № 3–4. – С. 352–361; Горинь В. Михайло Грушев-
ський і конфлікти в Науковому Товаристві ім. Т.  Шевченка  // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність: збірник наук. праць. – Л., 1995. – Вип. 2. – С. 143–156.

2 Див., напр.: Залізняк М.: Михайло Грушевський. Наша політика. У Львові, 1911  // ЛНВ.  – 
1911.  – Т. LVI, кн. ХІ.  – С.  381–383; Роздольський О., Мочульський М., Джиджора І. В обороні 
правди. – Л., 1913. – 22 с.; Кордуба М. Грушевський про «нашу політику» // Вісник СВУ. – 1916. – 
Ч. 127. – С. 786–787.
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15 годин денно, я мусів обмежити свої видатки на харч більше, як до половини і вдо-
волитися лише самим обідом в академічній кухни. Се спинювало мене і спинює в 
роботі, котрій я хотів би цілком посвятитися і ослабило мене так, що я таки хоч мушу 
виїхати на кілька тижнів до дому на відпочинок»1. Про скромність щоденних видат-
ків початкуючих учених можемо скласти уявлення з докладного звіту М. Кордуби 
учителю: «[...] Як знаєте одержую місячно 30 зл[отих] від Тов[ариства] ім. Шевч[ен-
ка] – по-при се 6-8 зл[отих] з дому. З того плачу за хату 10 зл[отих], за обід в абоне-
менті також 10 зл[отих], вкладку до “Січи” 1 зл[отий]. Остає отже 15–17 зл[отих] на 
сніданє, підвечірок і вечеру та всякі иньші дрібні видатки, себ то 50 кр[ейцерів] ден-
но»2. Тривалі борги іншого представника львівської школи – М. Стадника – були на-
віть приводом для кількох судових позовів, з яких йому допомагав виплутуватися 
Володимир Старосольський3.

Зазначимо, що не в останню чергу саме через неможливість забезпечення якісно-
го рівня життя та зумовлених цим клопотів зі здоров’ям, двоє учнів М. Грушевського 
померли у молодому віці – Б.  Бучинський (23 р.) та І.  Джиджора (39 р.). Поважні 
проблеми зі здоров’ям мали також інші представники львівської школи (наприклад, 
З. Кузеля, М. Кордуба та Б. Барвінський), котрі навіть були визнані непридатними до 
військової служби.

Для наукової продуктивності школи важливим було те, що попри змальовані 
злидні, учні М. Грушевського не квапилися шукати додаткових заробітків, вважаю-
чи за необхідне весь час присвячувати здобуванню знань і фаховому зростанню. 
Обґрунтовуючи в листах до вчителя прохання про грошові позички від НТШ, З. Ку-
зеля, наприклад, писав: «[...] Заробляти тут [у Відні] на хліб писанєм по судах або 
даванєм лєкций (котрих тяжко дістати) – се значить одно і то само, що сидіти в до-
ма»4. Тож маємо всі підстави відзначити велику стійкість фахової мотивації львів-
ських учнів М. Грушевського, котрі за несприятливих життєвих обставин спромог-
лися на подекуди непересічні творчі результати. Зауважимо, що таку самопожертву 
молодих істориків їхній учитель сприймав з великим пієтетом. М. Грушевський за 
будь-якої нагоди нагадував українському суспільству про ту послугу, що її своєму 
народу самовідданою працею робили початкуючі дослідники, «які [...] мусіли не раз 
жертвувати насущними інтересами свого особистого житя, аби приймати участь у 
сій роботі»5.

Підсумовуючи наші спостереження над персональним складом львівської істо-
ричної школи, вкотре звертаємо увагу на потребу розмежування «обріїв» та «конту-

1 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 14.
2 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 33.
3 Див. листи М. Стадника з цього приводу: ЦДІАУЛ. – Ф. 360 (Старосольський Володимир – 

адвокат). – Оп. 1. – Спр. 343 (Позови, повістки, листи та інші матеріали судових справ Стадника М. 
[...] в яких виступав Старосольський В. як адвокат). – Арк. 1–25; ЦДІАУЛ. – Ф. 360 (Старосоль-
ський Володимир – адвокат). – Оп. 1. – Спр. 557 (Листи Совачевої Г., Солянського Е. і Стадника М. 
до Старосольського В.). – Арк. 15–23.

4 Листи Зенона Кузелі до Михайла. – С. 14.
5 Грушевський М. [Передмова] // Матеріали до історії української козаччини, видані під загаль-

ною редакцією Михайла Грушевського. Том 1. Документи по рік 1631, зібрав і видав Іван Крип’яке-
вич (Жерела до історії України-Руси, видає археографічна комісія Наукового Товариства ім. Шев-
ченка, т. ХІІІ). – Л., 1908. – С. VIII.
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рів» цього неформального об’єднання. У першому випадку дійсно маємо всі підстави 
говорити про сотні прихильників історіографічних ідей М. Грушевського, до яких 
відносимо не лише його студентів, але й багатьох знакових українських інтелекту-
алів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (наприклад, В. Липинського, М. Василенка, Д. До-
рошенка та ін.). У цьому сенсі можемо навіть твердити, що школу М. Грушевського 
пройшло все українське суспільство кінця ХІХ – початку ХХ ст. Однак, сприйняв-
ши сконструйовану М. Грушевським історичну ідеологію, ці люди з різних причин 
не відбули під його керівництвом фахового вишколу, самостійно обравши собі 
шлях служіння українській справі. Саме ця обставина і є підставовою ознакою 
приналежності до наукової школи, котра окреслює її «контури». Згідно з обґрунто-
ваними вище критеріями, до складу львівської школи ми відносимо двадцятьох 
двох учнів М. Грушевського, котрі під його керівництвом навчалися секретам істо-
ричного ремесла, отримали тему наукового дослідження, котре було реалізоване 
хоча б в одній самостійній публікації статейного формату. Поряд із цим формаль-
ним критерієм вкажемо на важливість усвідомлення молодими представниками 
львівської історичної школи своєї приналежності до очолюваного М. Грушевським 
неформального творчого колективу, поділяння ними не лише теоретико-методо-
логічних настанов учителя, але й нерідко його політико-ідейних переконань. З ог-
ляду на фундаментальність внеску учнів М. Грушевського у модернізацію вітчиз-
няної науки, попри відносну короткотривалість функціонування школи (менш ніж 
двадцять років) і несприятливі загалом умови для розвитку української науки (че-
рез посилення конфлікту з господарями краю – поляками), можемо сміливо назва-
ти львівську школу визначним схоларним явищем у слов’янському світі. Витворе-
на школою інтелектуальна традиція багато в чому визначила шляхи розвитку 
української гуманітаристики у ХХ ст.

2.3. Комунікативна природа та психологічний клімат

Схоларна проблематика в сучасній українській історіографії здебільшого зорієн-
тована на аналіз організаційних структур та кількісних показників. Тому в поле зору 
нечасто потрапляють питання особливостей міжособистісної комунікації представ-
ників того чи іншого дослідницького середовища. Подібну тенденцію спостерігаємо 
також стосовно львівської історичної школи Михайла Грушевського. Зазначена про-
блема, на наше переконання, потребує спеціального всебічного аналізу у вертикаль-
ній (вчитель–учні) та горизонтальній (середовище учнів) площинах з урахуванням 
як часової ґенези львівської школи, так і різнопланової джерельної бази.

Передовсім, розглянемо становлення й еволюцію комунікативних традицій шко-
ли між учителем та учнями. Їдучи в Галичину, М. Грушевський мав за своїми плечима 
позитивний досвід налагодження взаємин у системі «учитель–учень», здобутий у 
спілкуванні зі своїм наставником Володимиром Антоновичем. Сучасні дослідники 
київської школи документалістів стверджують, що видатному київському історику 
були притаманні такі риси у спілкуванні з молодшими колегами, як демократизм, 
підкреслена делікатність та комунікабельність1. 

1 Кіян О. Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи».  – К., 
2005. – С. 393.
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Слід згадати також про набутий М. Грушевським у Києві педагогічний досвід 
керівництва культурно-просвітньою та науковою працею молодих семінаристів, 
котре початкуючий учений здійснював за завданням старших колег з Київської 
Громади. Цікавими з цього приводу є спогади Олександра Лотоцького: «Яко-
го-небудь докторального тону [...] зовсім не було в його. Бувши найстаршим між 
нами [...] і стоячи незмірно вище над нами своєю талановитістю, громадською 
свідомістю і науковою ерудицією, – він в суті діла був для нас magister, – наливав 
наші душі свідомістю і знаннями, заохочував і вчив працювати. Але разом то був 
щирий товариш, зо всіма рівний у свойому поступованню. Найнаївніша думка не 
дратувала його. Він завжди вмів вивести опонента, що заліз у безнадійні нетри, з 
самого прикрого становища, і все завершувалося веселим сміхом, у якому брав 
не останню участь і сам “потерпимий”. [...] Він так охоче задовольняв усі наші 
потреби та прохання, що почуття ніяковости якось мимоволі пропадало перед 
його безпосередньою щирістю. [...] Разом з нами складав він програми самоосві-
ти, а в особистих розмовах додавав поради кожному зокрема, відповідно до його 
індивідуальної вдачі...»1. Тож цілком очікувано, що М.  Грушевський виробляв 
власний стиль спілкування з львівськими студентами, спираючись на набутий 
нещодавно досвід.

Наслідувати вироблений у Києві демократичний стиль спілкування з молодшими 
колегами М.  Грушевського спонукали також мотиви його перенесення до Львова. 
Йдеться про те, що свій приїзд на викладацьку роботу до Австро-Угорської імперії 
вчений, за його словами, розцінював як певний «патріотичний» та «народний обов’я-
зок», своєрідний жест доброї волі, реалізацію покликання жертовного служіння 
українській ідеї2. План лідерів київських старогромадівців, згадував М. Грушевський 
в «Автобіографії», «був прийнятий мною з ентузіазмом супроти того значіння, яке 
прив’язувало тоді в українських кругах галицькому рухови: в Галичині надіялися со-
творити всеукраїнське культурне огнище, літературне і наукове, працею літератів і 
учених всієї України і здобутком його проломити систему проскрипції українського 
слова і національности в Росії, підняти в ній національний рух і т.д.»3. «Їдучи до 
Львова, – писав він в іншому місці, – я надіявся, що за мною піде ціла фаланга укра-
їнців на Львівський університет, де тільки бракує наукових сил, аби творити нові 
руські катедри»4.

Висловлене нами припущення вповні підтверджує інавгураційна лекція М. Гру-
шевського у Львівському університеті. Наприкінці викладу, звертаючись до молодої 
частини аудиторії він наголосив, що саме зі школи В. Антоновича «міцно витвердив 
принцип – nemini credere» – тобто нікому не вірити на слово, без належних доказів. 
Вчений наголосив, що «всякий догматизм в своїй науці я уважаю непотрібним, всяке 
juratio in verba magistri – неможливим. Того духу висліду й критицизму хотів би я і в 

1 Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава, 1934. – Ч. 1. – С. 181–182.
2 Грушевський М. Як мене спроваджено до Львова (Лист до хв. редакції «Діла») // Грушевський 

М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 
2002. – Т. 1: Серія “Суспільно–політичні твори (1894–1907)”. – С. 117, 119.

3 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 200.
4 Грушевський М. Як мене спроваджено до Львова (Лист до хв. редакції «Діла»). – С. 120.
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своїх співробітниках – слухачах як найбільше і бажав би щиро, щоб з ним вони перш 
за все приймали й моє слово не хитре»1.

Емоційне звернення М. Грушевського до молоді, як свідчать спогади присутніх на 
його першій лекції, мало потужний мобілізаційний ефект – значна частина аудиторії 
висловила бажання вивчати рідне минуле під керівництвом київського магістра. «На 
виклади Грушевського записалося все, що причислялося до українства на універси-
теті, отже не тільки студенти фільософічного факультету ріжних груп, але й правни-
ки й теологи – і йому прийшлося викладати у найбільшій залі», – згадував М. Корду-
ба2. І навіть старше покоління галицьких українців забажало відвідувати виклади 
М. Грушевського. Михайло Павлик, наприклад, ділячись у листі до Михайла Драго-
манова враженнями від почутого, писав: «Мені подобалася мова – в порівнянню з 
усім тим, що я чув по-руськи в університеті – се вперше добра і жива мова. Думаю 
ходити на виклади приватно, як і інші русини. Треба би мені зайнятися історією»3.

Про втілення М. Грушевським на практиці його інавгураційних декларацій свід-
чать спогади представників старшої гілки львівської школи. На перших порах їх бен-
тежила відкритість молодого професора та його щирий демократизм, бажання спіл-
куватись із молодшими колегами на рівних, без жодної зверхності. Усе це було 
незвично для консервативних традицій тогочасної вищої освіти загалом та Львів-
ського університету зокрема. Так, наприклад, свою першу зустріч з М. Грушевським 
описує Мирон Кордуба: «Перше враження особи зовсім не відповідало образові, 
який витворився в моїй уяві. Низький, худощавий, з незвичайно буйною бородою, 
Грушевський з виду зовсім не подобав на ті типи університетських професорів, які я 
привик зустрічати на львівськім терені. Мене представили професорови як його 
майбутнього ученика та вже сам титул «товаришу», з яким він до мене звернувся, 
звучав для мене з уст університетського професора непривично й бентежив мене»4. 
Подібними були спогади дещо молодшого Івана Крип’якевича: «Грушевський як учи-
тель був дуже ввічливий і доступний. До молодих студентів не говорив інакше як 
“пане-товаришу”. І справді був для них прихильним товаришем. Він вмів заохочува-
ти молодь до праці, давав поради у важких питаннях, підтримував знеохочених»5.

Налагоджуючи взаємини з галичанами загалом та молодшими колегами зокрема, 
М. Грушевський виразно декларував необхідність цілковито відвертої манери спіл-
кування. Відзначимо, що це не було характерно для галицької ментальності. Щирість 
київського вихованця дивувала його колег по інший бік Збруча. Так, коли М. Грушев-
ський у листі до О.  Барвінського відверто висловив йому своє бачення поточних 
проблем українства, то наразився на нерозуміння з боку старшого колеги. У наступ-
ному листі до нього молодий професор пояснював: «Може я помиляюсь (і радий би 
був), але мині здавалось, що в першім листі гула гірка і докірлива нота супроти моїх 
слів. Мині було б прикро, коли б справді мої щирі слова Вас зражали. Я був би щасли-

1 Грушевський М. Вступний виклад з давньої історії Руси, виголошений у Львівськім універси-
теті 30 вересня 1894 р. // Михайло Грушевський і Західна Україна: доп. й повідомл. наук. конф. – Л., 
1995. – С. 14.

2 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова // Вісн. СВУ. – 1916. – Ч. 128. – С. 795.
3 Переписка М.  Драгоманова з М.  Павликом (1876–1895). Зладив Михайло Павлик. Т. VIII 

(1894–1895). – Чернівці, 1911. – С. 141.
4 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова // Вісн. СВУ. – 1916. – Ч. 128. – С. 795.
5 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність. – С. 460.
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вий мати щирого чоловіка коло себе, який би мині раз у раз казав голу правду в очи. 
Я не щирий буваю тільки з людьми, на яких рукою махнув – втратив надію щось на 
їх вплинути»1.

На відміну від старшого покоління галицьких українців, молодь із симпатією 
сприйняла заклики М. Грушевського до відвертого обговорення всіх проблем. По-
чаткуючі адепти науки поступово призвичаювались до відкритості при обговоренні 
різнопланових питань. Цікаве підтвердження сказаному дає зміст листа С. Томашів-
ського, написаного з війська. У ньому відірваний від звичного середовища чоловік 
потрапляє у сентиментальні роздуми і, схаменувшись, виправдовується: «Ви мені 
веліли бути завсіди щирим і я від давна вже не можу Вас інакше уважати, як не за 
найліпшого батька [...]»2. Подібні слова зустрічаємо також у листах наймолодшого 
представника школи Миколи Залізняка: «Відносини між нами були досі щирі й я 
хотів би, щоби й надалі такими лишилися...»3.

Як свідчать численні джерела, сам М. Грушевський надзвичайно дорожив щирі-
стю, здобутою у спілкуванні з молоддю, справедливо вважаючи її запорукою успіш-
ності реалізації запропонованої ним наукової програми. Так, під час святкування 
десятиліття свого перебування у Львові, відповідаючи на численні привітання, 
М. Грушевський у зверненні до своїх однодумців підніс саме цінність налагодженого 
відвертого діалогу. Як згадує присутній на святі В. Гнатюк, ювіляр, зокрема, сказав: 
«Десятолітня, чи радше дванадцятолітня праця кружка [учнів і співробітників 
М. Грушевського. – Авт.] з сього погляду не пішла на марно [...]. А коли простуючи 
непохитною й простою ходою кружок тратив богато своїх сил на дорозі, то на їх міс-
це прибували з лихвою нові, кружок ріс і зміцнявся, а та щирість відносин, яка захо-
вувалася все серед близших товаришів тої культурної роботи служила одною з при-
чин її успішності». Згадана щирість, висловив надію ювіляр, «ставши так сказати-б 
традицією цього кружка, удержиться в нім на все»4.

Зменшенню психологічної дистанції між М. Грушевським і його львівськими уч-
нями сприяла невелика різниця у віці. Найстарший – Юрій Кміт – був лише на шість 
років молодшим від учителя; і навіть наймолодший – М. Залізняк – мав двадцяти-
дворічну різницю у віці. Середня різниця у віці з більшістю учнів становила 10–15 
років, що давало змогу керівнику школи та його молодшим колегам розмовляти «од-
нією мовою», маючи подібні естетичні й інтелектуальні смаки та життєві цінності. 
Натомість М. Грушевський як представник середнього покоління школи В. Антоно-
вича був молодшим за нього аж на 32 роки.

Становленню позитивного емоційного клімату функціонування школи сприяло 
неодноразово артикульоване М. Грушевським розуміння цінності спільної праці над 
осягненням амбітної мети – розбудови модерної української гуманітаристики. Він 
неодноразово наголошував своїм учням, що «студиї передо всім будете робити не 

1 «Не маю іншого, більшого інтересу ніж добро свого народу» [Листи М.  Грушевського до 
О.  Барвінського]. Передм., публ. та прим. Л.  Зашкільняка  // Пам’ять століть.  – 1996.  – №  2.  – 
С. 81–82.

2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-
ського С.) – Арк. 91 зв.

3 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-
няка М.). – Арк. 147.

4 В. [Гнатюк В.] Честь праці! // ЛНВ. – Л., 1906. – Т. 33. – С. 557.
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для дипльому, а для знаття»1. У вже згадуваному виступі на святкуванні десятиліття 
переїзду до Галичини в лютому 1906 р., М. Грушевський, зі слів В. Гнатюка, так визна-
чив головну мету праці своєї та об’єднаних довкола нього однодумців: «[...] Піднести 
українську народність понад рівень простої етнографічної відміни, якою була вона в 
очах багатьох, уважаючися лише прищіпкою, провінціалізмом, засудженням на те, 
аби безвихідно тягтися в хвості чи то російської чи то польської культури, – навчити 
саму українську суспільність дивитися на себе як на націю й міряти свої потреби 
мірою сучасної культурної нації й ставити до себе самої таки вимоги»2.

Громадський пафос М. Грушевського у жертовному служінні народові засобами 
науки поділяли також його учні. Тому й дані вчителем завдання вони сприймали та-
кож як частину реалізації величного плану побудови Нової України. Ілюстрацією 
такої постави учнів є уривок з листа М. Кордуби: «Роботи дальшої в відділі рецензі-
йнім підіймуся радо, яку лиш В[исоко] П[оважний] Пан Проф[есор] визначать, бо 
працю для вспільного добра вважаю найкращою цілею життя»3. На значущості 
спільної справи наголошував у своїх листах до вчителя також І. Джиджора. Він пи-
сав, зокрема, «що сама справа важнійша, чим чоловік»4. М. Грушевський всіляко під-
тримував такий ідеалістичний запал молодших колег, відповідаючи: «Тішуся Вашою 
охотою до роботи»5.

Про формування М. Грушевським довірливих та емоційно-теплих взаємин зі сво-
їми учнями свідчить також його листування. Звертаючись до них, він неодмінно 
вживав такі вирази, як «Дорогий [ім’я]!» та «Дорогий Товаришу!», а підписував свої 
листи словами: «Здоровлю Вас!», «З глибоким поважаннєм», «З глибокою повагою», 
«Цілую Вас», «Ваш М. Грушевський», «Прихильний Вам», «Вам щирий» тощо. При 
цьому зауважимо, що найтепліші слова адресувалися учням, які були особливо 
близькими у той чи інший момент і, зазвичай, належали до ближчого кола М. Гру-
шевського. З-посеред учнів львівського професора найщиріші взаємини у нього 
склалися з С. Томашівським і І. Джиджорою.

Найтривалішими такі взаємини були з І. Джиджорою, котрий від 1905 р. і до Пер-
шої світової війни був «правою рукою» вчителя у багатьох справах. Про їхню близь-
кість свідчить також те, що, коли Грушевські виїздили на тривалий побут до Києва, 
то саме І. Джиджора на прохання вчителя мешкав у їхній оселі, що убезпечувало дім 
від непроханих нічних візитерів, хоча прислуга й жалілася на молодого чоловіка за 
те, що той «вимагає мясної вечери» і «світить в їдальни всі лямпи»6.

1 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 
М. Грушевського). – Арк. 36.

2 В. [Гнатюк В.] Честь праці! // ЛНВ. – Л., 1906. – Т. ХХХІІІ, кн. ІІІ. – С. 557.
3 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 13.
4 Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-

жори / Упоряд.: С.Панькова, В.Пришляк; ред.: Л.Винар, П.Сохань, І.Гирич. – Київ; Нью-Йорк : УІТ, 
ВД «Простір», 2008. – С. 93.

5 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 
М. Грушевського). – Арк. 2.

6 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 287 (Листи Грушев-
ської М. С.) – Арк. 179.
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Зі свого боку, учні М.  Грушевського, до певної міри наслідуючи його манеру, в 
своїх листах відвзаємнювали повагу та щиру симпатію. Діапазон звертань був над-
звичайно широким: «Високоповажний Пане Професор!»1, «Добродію мій!»2, «Мій 
Найдорозший і Високоповажаний Пане Професоре!»3, «Дорогий Михайле Сергійо-
вичу!»4, «Високоповажний Пане Професоре і Добродію!»5 тощо. Підписували свої 
епістолярні звернення до вчителя представники школи також доволі характерно: 
«вдячний ученик» (М.  Кордуба)6, «всегда прихильний і вдячний ученик» (С.  Руд-
ницький, І. Шпитковський)7, «остаю з глибоким поважаннєм» (Б. Барвінський, В. Ге-
расимчук, М. Залізняк, І. Кревецький, Ф. Срібний, О. Терлецький, О. Целевич, С. То-
машівський, Д. Коренець, З. Кузеля)8, «остаюся з правдивим поважаннєм і подивом» 

1 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка.  – С.  12; ЦДІАУК.  – 
Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 421 (Листи Голійчука Ф.) – Арк. 6; 
ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1. – Спр. 567 (Листи Кревець-
кого  І.) – Арк. 7; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 763 
(Листи Срібного Ф.) – Арк. 1; Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла 
Грушевського та Івана Джиджори. – С. 57; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філо-
логи). – Оп. 1. – Спр. 784 (Листи Терлецького О.) – Арк. 4; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – істо-
рики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 814 (Листи Целевича О.) – Арк. 4; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушев-
ські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 370 (Листи Бучинського Б.) – Арк. 1; Листи Зенона 
Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 9.

2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-
ського С.) – Арк. 89; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 840 
(Листи Шпитковського І.) – Арк. 1.

3 Гирич І., Самсоник Н. Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушевського // Василь Гарасим-
чук. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість. – Л., 1994. – 
С.  51; ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 553 (Листи 
Коренця Д.) – Арк. 1.

4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 302 (Листи від родича 
з підписом «Микола») – Арк. 4.

5 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 780 (Листи Сушка О.) – 
Арк. 1.

6 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 12.
7 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 724 (Листи Рудниць-

кого С.) – Арк. 4; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 840 (Листи 
Шпитковського І.) – Арк. 1.

8 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 334 (Листи Барвін-
ського  Б.)  – Арк. 9 зв.; Гирич І., Самсоник Н. Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушев-
ського. – С. 52; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 302 (Листи 
від родича з підписом «Микола»)  – Арк. 7; ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філо-
логи). – Оп. 1. – Спр. 567 (Листи Кревецького І.) – Арк. 9; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – істо-
рики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 763 (Листи Срібного Ф.) – Арк. 4; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушев-
ські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 784 (Листи Терлецького О.) – Арк. 6; ЦДІАУК. – Ф. 1235 
(Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 814 (Листи Целевича О.) – Арк. 21; ЦДІАУК. – 
Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашівського С.) – Арк.78 
зв.; ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 553 (Листи Коренця Д.) – 
Арк. 2; Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 8.
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(Ф. Голійчук)1, «щиро відданий» (І. Джиджора2), «Ваш щиро Вам відданий і вдячний» 
(О. Сушко)3, «складаю глибокий поклін» (Б. Бучинський)4 і т. ін.

Про щирість наведених звернень свідчить те, що, листуючись між собою, а також 
з третіми особами, учні М. Грушевського писали про нього лише у суперлативах. Так, 
Д. Коренець у листах до С. Томашівського називав учителя «наш любий Пан Това-
риш»5. В. Герасимчук, пишучи до К. Студинського, стосовно свого наставника вжи-
вав окреслення «батенька» та «Незабутий, Великий Професор»6. Інший представник 
школи І. Крип’якевич, згадуючи ставлення молодих учених до М. Грушевського, пи-
сав: «Ми його дуже любили і шанували»7.

Вивчаючи становлення психологічного клімату львівської історичної школи, мо-
жемо ствердити, що М. Грушевський великою мірою копіював «батьківський» стиль 
спілкування В. Антоновича зі своїми учнями. Львівський професор, як про це свід-
чать листи до молодших колег, вважав «попирання» їх кар’єрними сходинками за 
певний моральний обов’язок8. Доказом такої постави М. Грушевського є проблема-
тика питань, порушуваних у листах між львівським істориком і його студентами. 
Домінували тут саме проблеми фахового зростання молодих дослідників: оцінка їх-
ніх творів, специфіка інтерпретації тієї чи іншої проблеми, складнощі в реалізації 
дослідницького проекту, отримання необхідних джерел і літератури, організація на-
укових відряджень тощо. Чудово усвідомлюючи надуживання постійними прохан-
нями, учні М. Грушевського виправдовувалися тим, що до цього їх привчив сам учи-
тель. Так, перепрошуючи старшого колегу за постійні клопоти, Д. Коренець відзначив: 
«Простіть, що смію докучати, та я вже з часів університетських так звик – та і quo se 
vertam?». Отож можемо ствердити, що сильною рисою лідерського статусу М. Гру-
шевського як керівника школи було послідовне виконання ним функції патронажу в 
науці.

Про довіру молодих учених до вчителя свідчить факт, що саме від нього вони очі-
кували найбільш об’єктивної оцінки їх фахового рівня. Цілком зрозуміло побоюю-
чись критичної реакції, учні М. Грушевського були переконані у його щирості та за-
цікавленості їхнім творчим поступом. Доволі характерним є прохання З. Кузелі: «Вас 
буду просити о цілком безсторонну чи одверту оцінку і вказаннє на мої блуди і недо-

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 421 (Листи Голій-
чука Ф.) – Арк. 21.

2 Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-
жори. – С. 62.

3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 780 (Листи Сушка О.) – 
Арк. 18.

4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 370 (Листи Бучин-
ського Б.) – Арк. 1 зв.

5 ЦДІАУЛ. – Ф. 368 (Томашівський Степан – історик). – Оп. 1. – Спр. 171 (Листи Коренця Д., 
Коренця О., Кормоша Т., Коропацького і Коцова В. до Томашівського С.). – Арк. 2 зв.

6 Федорук Я. Василь Гарасимчук та його невидані «Матеріали до історії козаччини XVII в.» // 
Василь Гарасимчук. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і твор-
чість. – Л., 1994. – С. 37, 40.

7 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 99.
8 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 764 (Листи Стад-

ника М.) – Арк. 25.
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речі і взагалі о раду, щоби я знав, чи я на добрій дорозі. Я звертаюся таки до Вас а не 
до кого иньшого, так, як [...] Вам маю завдячувати свої перші незначні проби і так, як 
від Вас зазнав я найбільше моральної помочи і цілу матеріальну. [...] Мене можуть 
Ваші щирі, хотьби і неприємні слова, лише піднести і звести на ліпшу дорогу»1. Не-
рідко учні М. Грушевського просили його про укладання для них багаторічного пла-
ну наукових занять. Наприклад, неодноразові прохання про такий «програм на буду-
че» містять листи С. Томашівського2 та В. Герасимчука3.

Найчастіше представники школи зверталися до вчителя у справі порятунку від 
грошових злиднів. Це було не випадково, адже М. Грушевський, як голова НТШ та 
головний редактор його видань, міг оперативно вирішити питання надання фінансо-
вої субсидії хронічно бідній галицькій молоді за умови її обов’язкового відпрацю-
вання в Товаристві. І, за найменшої можливості, ніколи не відмовляв у таких прохан-
нях. Ба більше, маємо доволі свідчень, що М.  Грушевський часто позичав учням 
власні кошти. Просячи свого професора «вставитись у дотичних властей» для отри-
мання бажаної субсидії, молоді українські історики обіцяли «працею стати гідним 
сего добродійства»4. Цікаво, що, добиваючись отримання грошової позики, деякі з 
учнів львівського професора вдавалися до емоційного пресингу, натякаючи на мож-
ливість самогубства5.

Сприяючи своїм учням в отриманні фінансових субсидій НТШ, М. Грушевський 
прискіпливо контролював використання надзвичайно скромних коштів Товариства 
молодими вченими. Про це свідчать їхні листи-звіти з докладним описом щоденних 
справ і видатків. Так, в одному з листів С. Томашівського читаємо: «Як іде праця ар-
хівальна? Беру з тої криниці воду й беру та годі дна дістати. Я не скінчив актів львів-
ських... Може п. Професор візьмуть це наслідком недбалості, але бігме робив усе, як 
міг, з виїмком тих днів, що архів був замкнений”6. Нерідко виправдовується в своїх 
листах до вчителя Іван Джиджора: «П. Професор мають про мене переконаннє – я се 
знаю – що я лінуюсь і трачу час, але прошу мені вірити, що я весь доступний для ро-
боти час добросовісно, т. є. як тільки можу, використовую. Се, зрештою, можуть по-
свідчити чиновники архівів»7.

Іноді до М.  Грушевського доходили чутки про легковажний спосіб життя його 
учнів, розтрату ними коштів Товариства не за призначенням. У таких випадках 
львівський професор поводився цілком у «батьківському» стилі, прямолінійно без 
жодних недомовок, вважаючи певним обов’язком не лише фахове зростання, але й 
моральне виховання учнів. Для прикладу наведемо реакцію М. Грушевського на чут-

1 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 21.
2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-

ського С.) – Арк. 234.
3 Гирич І., Самсоник Н. Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушевського. – С. 54.
4 Див,. напр.: ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 553 (Листи 

Коренця Д.) – Арк. 2.
5 Див., напр.: ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 780 (Листи 

Сушка О.) – Арк. 9–10.
6 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-

ського С.) – Арк.79.
7 Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-

жори. – С. 166.
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ки про негідну поведінку М. Кордуби у Відні, що, як і решта європейських столиць, 
зажив недоброї слави міста, котре розбещує молодь. У листі до учня старший колега 
пише: «А тепер я мушу ще виповнити один дуже прикрий обов’язок щодо Вас. Мені 
кілька разів по повороті довелось чути, що Ви маєте репутацію гуляки, що вічно 
пропадаєте по ресторанах [...] etc. Я не вірю відразу того рода поголоскам, але вже 
саме істнованнє їх мині дуже прикро. Ви розуміється можете мині відповіти, що до 
того нема діла, але думаю – не зробите сього. [...] Тож мині було б прикро махнути на 
Вас рукою»1 (підкреслення М. Грушевського. – Авт.).

Далі М. Грушевський змальовує молодому вченому свій ідеал українського нау-
ковця: «[...] Робота наукова завсіди вимагає певного аскетизму від чоловіка, і хто за-
надто пильнує кнайпи не може бути солідним робітником, відданим праці й народ-
ним інтересам, яких вимагає Русь. Знаю, що Відень звичайно пожирає наші руські 
сили й перетворює їх в безплідних циників, але від Вас я сподівався й сподіваюся 
більшої сили спротивлення. Коли всі мої страхи за Вас безосновні, тим ліпше. Можу 
лише жадати, щоб вони ніколи не мали основи!» Свій лист учений завершує наголо-
шенням на важливості формування цілком відвертих взаємин: «У всякім разі скаже-
те мині в відповідь щиру правду!»2.

Зауважимо, що така прямолінійність М. Грушевського при з’ясуванні обставин 
приватного життя молодших колег сприймалася ними як вираз найвищої поваги та 
дружнього ставлення. Приміром, відповідаючи на згаданий вище лист, М. Кордуба 
насамперед зазначив: «Ви дали справді доказ, ще один більше, прихильності, коли 
написали мені про се»3. Що теж важливо, відвертість учителя спонукала учнів до 
взаємності. Так, на закиди М. Грушевського М. Кордуба замість виправдань детально 
змалював учителю своє справді злиденне існування4.

Поряд із фінансовими клопотами учні М. Грушевського нерідко турбували його 
проханнями вирішити численні проблеми, пов’язані з організацією наукових відря-
джень – від оформлення дозвільних документів на працю в архівах до питань логіс-
тики та рекомендаційних листів. І в цьому видатний учений, попри зайнятість чис-
ленними проектами, охоче сприяє своїм учням, тим самим значно полегшуючи їм 
пошукову працю. Про характер такої опіки М.  Грушевського можемо судити, на-
приклад, з листа М. Кордуби. Від’їжджаючи в археографічну експедицію до Росії, мо-
лодий учений звертається до вчителя: «В Москві не знаю ні живої душі, а що як мені 
оповідали, се місто дуже дороге, тому просив-бим зарекомендувати мене якому Ва-
шому знакомому – може проф[есору] Кримському – щоби мені, чужинцеві поміг 
практичними радами: де найняти квартиру, де харчуватися і т. д. Може Ви дали би 
мені до него поручаючий лист від себе і адресу...»5.

Відзначимо, що звертаючись до російських колег з численними проханнями про 
допомогу своїм львівським вихованцям у доступі до необхідних матеріалів, М. Гру-
шевський говорить про них лише у суперлативах. Так, рекомендуючи О. Лаппо-Дані-
левському І.  Джиджору, львівський професор атестує свого улюбленця як «дуже 

1 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 
М. Грушевського). – Арк. 41 зв.–42.

2 Там само. – Арк. 42–42 зв.
3 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 33.
4 Там само.
5 Там само. – С. 57.
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здібну молоду людину з «допитливим» розумом»1. Або інший приклад: шукаючи 
можливості заробітку для М. Залізняка, висланого за участь у студентських завору-
шеннях за межі Австро-Угорщини, М. Грушевський рекомендує його петербурзько-
му видавцеві Віктору Миролюбову як «гарного популяризатора»2.

Відверто «батьківські» мотиви проглядають також у постійних намаганнях 
М. Грушевського (який сам був не тільки кабінетним ученим, але й активним громад-
ським діячем) переконати учнів уникати спокус тогочасного бурхливого суспільного 
життя, віддаючи весь час і сили науковій праці, адже від її успіхів великою мірою 
залежала майбутня академічна кар’єра. Наприклад, одному зі своїх найближчих уч-
нів І. Джиджорі вчений у листах постійно наголошує на першочерговості наукових 
пошуків; вказує на необхідність такої організації громадської праці, котра б не зава-
жала роботі над дисертацією. Відрядивши І. Джиджору керувати київською конто-
рою «Літературно-наукового вістника», вчитель уважає за слушне нагадати: «Я писав 
давно [...], щоб не гаяли часу і використовували його для архивальних занять – їдьте 
в М[оскву], не сидіть непотрібно в Київі...»3; і в наступному листі – «[...] їдете як бор-
ше до М[оскви] й працюєте»4. Ділячись у листах до учня своїми громадсько-політич-
ними та видавничими планами, М. Грушевський водночас наголошує: «Хочу, аби Ви 
попрацювали науково, не відриваючись, і довели до чогось відповідного і до Ваших 
здібностей, і до моїх надій на Вас»5.

Подібне експонування пріоритетності наукової кар’єри бачимо також у листах 
М. Грушевського до М. Кордуби. Попри те, що останній був одним з найактивніших 
дописувачів до бібліографічного відділу «Записок НТШ», а сам відділ рецензій вва-
жався доволі проблемним під оглядом його наповнення та пошуку автури, голова 
Товариства все ж наголошує учневі: «Тепер Ви мусите учитися до докторату, тож ні-
яких поручень що до рецензії Вам не даю; зробіть поперед всего з тим конець»6.

Поряд зі згаданими темами звичним у листуванні львівського наставника та його 
молодших колег було обговорення суто особистих питань: клопотів зі здоров’ям,  
родинних і побутових проблем, поточних подій та ін. Учні львівського професора 
охоче ділилися з ним різноманітними радісними та сумними подіями свого життя, 
сподіваючись, за словами З. Кузелі, «розумної і щирої поради»7. При цьому М. Гру-
шевський у своїх листах-відповідях постає як дуже емпатійна людина, здатна відчу-
ти емоційний стан ближнього, його потребу поділитися радістю чи отримати розра-
ду. Листи вченого часто сповнені порад досвідченої людини та обіцянок допомогти у 

1 Санкт-Петербургский филиал архива РАН. – Ф. 113 (Лаппо-Данилевский Александр Сергее-
вич). – Оп. 3. - № 131 (Грушевский Михаил Сергеевич, акад. Письма его А.С.Л.-Данилевскому. Из 
Львова, Киева, Казани. 1905, 30 марта, 1915, 13 мая). – Л. 21.

2 Санкт-Петербургский филиал архива РАН. – Ф. 185 (Архив В. С. Миролюбова). – Оп. 1. – 
№ 457 (Грушевский, Михаил Сергеевич. Письма (7) его к Миролюбову, Виктору Сергеевичу, 1913 г., 
июль 29, (август 11) 7 пр. 10 лл.). – Л. 3.

3 Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-
жори. – С. 160.

4 Там само.
5 Там само. – С. 175.
6 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 

М. Грушевського). – Арк. 44.
7 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 33.
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вирішенні клопотів. Отримуючи звістки від третіх осіб про різноманітні негаразди 
своїх вихованців, М. Грушевський нерідко першим писав їм, з’ясовуючи нюанси тієї 
чи іншої проблеми. Особливою емоційною теплотою віє від листів, в яких учитель 
турбується про здоров’я своїх молодших колег. Для прикладу наведемо рядок з листа 
до С. Томашівського: «Дуже засмутила мене вість про Ваше занедужаннє»1

Серед радісних новин, якими молоді адресати чи не найохочіше ділилися з М. Гру-
шевським, була можливість звільнення з військової служби, котра на тривалий час 
виривала молодих учених з нормального наукового ритму, вважаючись серйозним 
випробуванням стійкості інтересу до творчої праці. Їх емоційне піднесення добре 
передає лист Б. Барвінського до вчителя: «Ділюся з В[исоко]Поважним Паном Про-
фесором радісною звісткою, що вчера комісія суперарбітральна звільнила мене раз 
на все від військової служби»2 (підкреслення Б. Барвінського. – Авт.).

Цікаво, що охоче втаємничуючи свого професора у тонкощі приватного життя, 
представники школи, однак, нерідко приховували від нього свої плани, які так чи 
інакше могли зашкодити інтенсивності наукової праці. Особливо не повідомляли 
вони про свої матримоніальні наміри. Дізнаючись про одруження учнів від третіх 
осіб, М. Грушевський у своїх листах до молодших колег дуже дивувався з такої пове-
дінки. Поясненням згаданих вчинків учнів львівського професора може бути їхній 
острах перед можливою незадоволеністю вчителя, адже сімейні обов’язки обмежу-
вали мобільність молодих дослідників і зменшували інтенсивність наукових занять. 
Великою мірою під таким кутом зору на одруження своїх вихованців дивився й сам 
М. Грушевський. Так, взнавши про одруження І. Джиджори, він занотував у щоден-
нику: «Прикро мині дуже, утратив такого близького чоловіка...»3 (підкреслення 
наше.  – Авт.). Цікаво, що водночас зі згаданою щойно нотаткою, у листі до учня 
львівський професор пише: «Дорогий Іван Миколаєвич! Приклад впливає як зараза, 
як бачу – і Ви окружили своє ожененнє найбільшим секретом. Прийміть отже моє 
поздоровленнє ex post, і приїздіть скорійше до Львова, щоб спільними силами поду-
мати, як його урядити, щоб Ваше ожененнє не вибило Вас із наукової колії»4.

Сказане вище підтверджує також випадок з одруженням Зенона Кузелі. Попри 
те, що на той час він уже цілком відбувся як учений і міг подбати про сім’ю без змі-
ни звичного трибу життя, молодий дослідник почасти виправдовується перед учи-
телем. Запрошуючи його на весілля, З. Кузеля водночас переконує, «що, хоть змі-
няться мої родинні відносини, не зміняться мої відносини до научної роботи, а 
спеціально до Н[аукового] Тов[ариства] ім. Шевченка і що можете мене сміло ува-
жати не пропавшим»5.

Принагідно відзначимо, що подібна негативна оцінка одруження в контексті 
зменшення можливостей творчої самореалізації загалом була властива тогочасному 
науковому співтовариству. Тут пригадується розмова самого М. Грушевського зі сво-

1 ЦДІАУЛ. – Ф. 368 (Томашівський Степан, історик). – Оп. 1. – Спр. 143. – Арк. 16.
2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 334 (Листи Барвін-

ського Б.) – Арк. 12 зв.
3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 25 (Щоденники та 

записна книжка). – Арк. 310 (запис за 14 листопада 1909 р.).
4 Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-

жори. – С. 201.
5 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 37.
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їм учителем В. Антоновичем, котрий, за словами тоді ще київського студента, засте-
рігав: «Що, може збираєтеся оженитися – Боже Вас борони, се така перешкода була 
багато кому»1.

Учні М. Грушевського також не поспішали повідомляти йому про своє працев-
лаштування на вчительських посадах, оскільки призначення вони отримували за-
звичай до провінції, що практично унеможливлювало систематичну наукову працю. 
Роблячи це нерідко з запізненням, молоді люди переважно виправдовувалися необ-
хідністю здобути сталий заробіток, адже наукові заняття цього зовсім не гарантува-
ли. Зазначимо, що, усвідомлюючи неетичність порушення попередніх домовлено-
стей, представники школи водночас не сумнівалися у вирозумілості М. Грушевського. 
Він же, зі свого боку, всіляко відмовляв від такого життєвого вибору. Так, коли про 
безальтернативність учительства для себе дедалі частіше почав говорити І. Джиджо-
ра, М. Грушевський написав до нього: «[...] Прикро, що Ви мині пишете, що думаєте 
іти на посаду. Коли се виключно фінансове питаннє, то треба його viribus unitis 
розв’язати. Кидати ж наукові роботи, докторат etc. і йти на провінцію – було б не 
тільки прикро, а й не гарно»2. Молодий історик погодився з аргументами старшого 
колеги і був одним із небагатьох його учнів, котрі відмовилися від учительських пла-
нів. У своїх спогадах через багато років М. Грушевський схвально оцінив це рішення 
учня «пуститися на наукову дорогу, а не на звичайну утерту хлібну стежку гімназі-
ального учителя»3.

Учні М.  Грушевського чудово знали про його негативне ставлення до обрання 
вчительської кар’єри ціною фактичної відмови від наукової праці. Так, біограф Дени-
са Коренця Андрій Качор, вочевидь переповідаючи спогади героя своєї книги, писав: 
«Проф. М. Грушевський був дуже згірчений, коли довідався, що Д. Коренець по за-
кінченні студій погодився на виїзд до Перемишля на учительську працю, резигную-
чи з наукової карієри у Львові і що там затрачує час на таку невдячну роботу, як ко-
оперативна»4.

Зауважимо також, що М. Грушевський докладав багатьох зусиль, щоб дати най-
ближчим до нього учням можливість заробітку у Львові і тим самим уможливити 
для них систематичну наукову працю. Відомо, наприклад, скільки часу та сил він 
витратив для переведення з провінції до столиці Східної Галичини С. Томашівсько-
го. При цьому львівському професору довелося довго та вперто долати опір поль-
ської освітньої адміністрації краю. Коли зумисне затягування справи виявилося оче-
видним, М. Грушевський вирішив потурбувати цим питанням одного з очільників 
українського політикуму – посла віденського парламенту Ю. Романчука, звертаючи 
його увагу на цінність учня як перспективного молодого науковця: «[...] Звертаюся 
до Вас як до голови руського клюбу, в справі, яка має чималу вагу для нашого Това-

1 Грушевський М. Щоденник (1888–1894 рр.). Підгот. до вид., переднє слово, упоряд., комент. і 
післямова Л.Зашкільняка. – К., 1997. – С. 65.

2 Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-
жори. – С. 200.

3 Грушевський М. Передмова // Джиджора І. Україна в першій половині XVII віку: Розвідки і 
замітки. – К., 1930. – С. V.

4 Качор А. Денис Коренець: начерк його життя та праці на тлі українського фахового шкіль-
ництва і сільсько-господарської кооперації в Західній Україні. - Вінніпеґ : Вид. «Кооперативної 
Громади», 1955. – С. 62.
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риства. Розходиться о те, що галицька Рада Шкільна, чи то в своїй неприхильности 
нашому науковому рухови, чи може до того з деяких особистих мотивів, в котрі вхо-
дити не хочу, робить всякі трудности нашому дуже цінному і надійному співробіт-
нику, д-ру Стефану Томашівському в його стараннях перенестися до Львова та діста-
ти урльоп для докінчення габілітаційної праці. [...] Чиби не можна через Відень 
вплинути якось на Раду Шкільну і зробити кінець її противділанню в сій справі або 
якимсь иньшим способом добути для Томашівського урльоп, щоб відтворити йому 
можність габілітації?»1.

Згадаємо й про те, що, сприяючи найближчим учням у можливості жити та пра-
цювати у Львові, М. Грушевський намагався вирішувати навіть їхні побутові клопо-
ти. Так, коли С. Томашівський врешті перебрався з родиною до столиці Східної Гали-
чини, то невдовзі почав жалітися вчителю на дорожнечу галицької столиці, 
неможливість «звести кінці з кінцями». У своєму щоденнику голова НТШ з цього 
приводу відзначив: «Пополудні були ми у Томашівських. Досить неприємне вражін-
нє зробило на мене його нарікання, що йому у Львові дорого, зле етц. – по стількох 
заходах коло його перенесення». Реагуючи на такі нарікання, М. Грушевський ініціює 
надання найближчому на той час учню можливості винайняти помешкання у будівлі 
НТШ на виняткових фінансових умовах. У протоколі засідань Виділу з цього приво-
ду зазначено: «Льокаль по бібліотеці постановлено винаймити д-ру С. Томашівсько-
му (з виключеням четвертої кімнати) з опустом 30 кор. місячно, який признано йому 
титулом реферату друкарні і переплетні»2.

Відверто «батьківські» риси у взаєминах М. Грушевського зі своїми львівськими 
учнями проглядають також у його рішучих діях з порятунку молодших колег від най-
більш неприємних і неочікуваних життєвих перипетій, у котрі вони потрапляли. 
Промовистим прикладом є ситуація з арештом М. Залізняка за участь у студентських 
заворушеннях на Львівському університеті в 1910 р. Будучи заарештованим разом зі 
своїми українськими колегами у справі, відомій як «Процес 101», М.  Залізняк не-
вдовзі опинився у в’язниці практично сам: відірваний від родини, він не мав поряд 
нікого з близьких, хто б міг викупити бранця на волю. Тож саме М.  Грушевський 
витягнув учня із в’язниці, внісши за нього визначену судом заставу у розмірі 20 ти-
сяч корон – доволі значну, як на ті часи, суму3.

Нерідко відчуваючи свою провину перед учителем за недотримані обіцянки, учні 
по-різному моделювали його реакцію – залежно від власного світосприйняття. На-
приклад, докладно пояснивши М. Грушевському мотиви свого неузгодженого з учи-
телем рішення взяти учительську посаду, В.  Герасимчук наприкінці листа оптимі-
стично додає: «Потішаюсь, що П. Професор простять!»4. На противагу останньому, 
панічно до закидів М.  Грушевського ставився І.  Джиджора. Це навіть змушувало 
львівського професора постійно вгамовувати песимістичні очікування учня. Так, на 

1 Кухар В. Листи Грушевського з фонду Ю. Романчука ЦДІА України у Львові // УІ. – 2002. – 
№ 1–4. – С. 469.

2 ЦДІАУЛ. – Ф. 309 (НТШ). – Оп. 1. – Спр. 2204 (Книга протоколів засідань Виділу Наукового 
товариства ім. Шевченка у Львові від р. 1902). – Арк. 96. Висловлюємо подяку С. Паньковій за 
звернення уваги на цей сюжет.

3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 672 (Листи Охримо-
вича В.) – Арк. 36–51. Висловлюємо подяку С. Паньковій за звернення уваги на цей сюжет.

4 Гирич І., Самсоник Н. Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушевського. – С. 71.
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чергове самобичування І.  Джиджори з приводу нездатності точно виконувати ін-
струкції вчителя, М. Грушевський пише: «Об’яснявся Вам в любви неоднократно – 
що все-таки люблю Вас з отою розтріпаністю і необчислимістю, котрою Ви так не-
можливо шкодите й собі, й роботі. Та що ж – по часі знову Ви підозріваєте, що я на 
Вас щось маю, що відносини між нами розірвані etc. etc. Дайте вже раз тому спокій. 
Ані не гнівався, ані не гніваюсь»1.

Учні М. Грушевського надзвичайно дорожили згаданою інтимністю у взаєминах з 
ним, загалом нетиповою для тогочасних наукових колективів з їхніми підкреслено 
консервативними комунікативними практиками2. Тому, коли з’являлися непорозу-
міння особистісного плану, вони намагалися якомога швидше з’ясувати їх причини і 
усунути. Тут промовистим прикладом слугують складні взаємини М. Грушевського 
із С. Томашівським3. Останній, відчувши прохолоду у ставленні до нього старшого 
колеги, написав розпачливого листа з проханням пояснити таку переміну: «Мені вже 
ясно, яке почування тепер у Вас до мене, одначе ніяк не можу зрозуміти, чому воно 
заняло місце давнійшої сердечности? Отсе клянуся на мою найдорожшу єдину дити-
ну, що ані не знаю зовсім причин Вашої зміни, ані не почуваю ніякої вини (хоч би й 
підозріння на собі). А я маю повне право се знати. Тому благаю Вас, Пане Професор, 
в ім’я тої 13 літньої сердечної прихильности, яка була межи нами і якої докази я не 
тілько щедро діставав, але й давав по своїм скромним силам, – виявіть причину Ва-
шої ненависти»4 (підкреслення С. Томашівського. – Авт.).

Втім, не лише молоді дослідники потребували порад і підтримки більш досвідче-
ного колеги. Як свідчать листування та щоденники М. Грушевського, і він нерідко 
звертався до своїх учнів за порадами у численних справах. Вірячи у їхню щирість та 
зацікавленість своїми планами, львівський професор обговорював і громадські, і на-
укові, а подекуди й особисті проблеми. Таке близьке коло колег і учнів становило 
«фамілію» М. Грушевського – найтіснішого осередку його співробітників. Оператив-
ному обміну думками та узгодженню позицій сприяли регулярні зустрічі на засідан-
нях комісій і секцій НТШ, неформальне спілкування в кав’ярнях, спільне прово-
дження вільного часу (тут особливо популярними були туристично-краєзнавчі 
подорожі історичними околицями Львова) тощо. Втім, справжнім осередком «фамі-
лії» була гостинна оселя Грушевських, де Марія Сильвестрівна зуміла створити за-
тишну атмосферу, що спонукала до відвертості в обговоренні найбільш важливих 
суспільно-політичних і культурно-просвітніх проблем, а подекуди й делікатних осо-
бистих питань.

Щоденник М. Грушевського містить численні згадки про часті відвідини вілли на 
вулиці Понінського, 6 представниками львівської школи. Про важливість для самого 

1 Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-
жори. – С. 172.

2 Згадаємо, для прикладу, поширену в літературі інформацію про емоційну відстороненість 
В. Ключевського від своїх учнів (див. напр.: Гришина Н. В. «Школа В. О. Ключевского» в историче-
ской науке и российской культуре. – Челябинск: Энциклопедия, 2010. – С. 125–126, 129).

3 Див. докл.: Бортняк Н. Степан Томашівський: до відносин із Михайлом Грушевським  // 
Михайло Грушевський і Львівська історична школа: матеріали конф. Л., 24–25 жовт. 1994 р. – Нью-
Йорк; Львів, 1995. – С. 187–195.

4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-
ського С.) – Арк. 265–265 зв.
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вченого такого щирого і довірливого контакту з учнями свідчить його сумна реакція 
на кризу старої «фамілії», висловлена у щоденнику: «Розійшлась наша фамілія»1. 
І дещо пізніше ностальгійна згадка: «По полудні був Джидж[ора] обговорити ситуа-
цію. Торік обговорювали її з Цег[ельським], Том[ашівським] і Бачин[ським]. Sic 
transit!»2.

Про рівень довіри М. Грушевського до молодших колег свідчить також той факт, 
що саме в колі найближчих учнів він нерідко обговорював важливі з іміджевого по-
гляду проблеми. Так, готуючи для авторитетного часопису «Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung» відповідь на гостру рецензію В. Мільковича 
на німецький переклад першого тому «Історії України-Руси», вчений представляв го-
ловні її положення у середовищі найближчих колег, зокрема учнів: «На вечір запро-
сив Франка, Томашівського і Гнатюка – прослухати відповідь Мільковичу, – читаємо 
запис у щоденнику від 26 жовтня 1907 р., – історична частина скінчена. Перейшовши 
всі закиди набрав я великого поважання до свого І тому. Тільки що антагоніст дран-
тивий»3.

Прикметно також те, що, виношуючи плани німецького перекладу першого тому 
«Історії України-Руси», М.  Грушевський насамперед із пропозицією звернувся до 
свого учня З. Кузелі. І хоча останній гостро потребував матеріальної допомоги, по 
тривалих роздумах все ж відмовився від заманливої з фінансового погляду пропози-
ції вчителя. Відповідь молодого дослідника вкотре засвідчила розуміння представ-
никами львівської школи важливості наукової праці метра: «Ваша “Історія” є пер-
шою поважною працею з обсягу історії України-Руси, що появиться на німецькій 
мові; перекладена історія стане невідлучним і певно часто використовуваним під-
ручником для західно-європейських учених або і тих славянських писателів, що не 
були близше обзнайомлені з українськими виданнями. Тому мусить вона бути докон-
че переложена дуже добре, гладко і поправною німеччиною. Вірний лише переклад, 
такий що не відповідатиме духови німецької мови, пошкодить певне багато популяр-
ності “Історії”. З тої причини я не важуся братися за переклад. Тут мої сили за слабі, 
а відвічальність ж велика»4.

Незважаючи на безсумнівне інтелектуальне лідерство, М. Грушевський потребу-
вав партнерства своїх учнів також у суто наукових справах. Наприклад, не володію-
чи угорською мовою, але визнаючи вагомість залучення написаних нею джерел до 
реконструкції українського минулого, вчений звернувся по допомогу до С. Томашів-
ського. Підсумком їхньої співпраці, як читаємо у щоденнику вченого та в примітках 
до другого тому «Історії України-Руси», мала стати джерельна збірка5.

Певним проявом шанобливого ставлення представників львівської школи до сво-
го керівника було рецензування ними праць М. Грушевського, про що докладніше 
йтиметься в останній частині цього розділу. Тут лише відзначимо, що саме перу уч-

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 25 (Щоденники та 
записна книжка). – Арк. 162 (запис за 12–13 жовтня 1907 р.).

2 Там само. – Арк. 230 (запис за 11 грудня 1908 р.).
3 Щоденники М.С.Грушевського (1904–1910 рр.) / Публ. І.Гирича  // Київська старовина.  – 

1995. – № 1. – С. 21.
4 Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського. – С. 11.
5 Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. (Редкол : П.С.Сохань (голова) та ін.). – К.: 

Наук. думка, 1992. – Т.2. – С. 582.
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нів львівського професора належала найбільша кількість рецензій на його твори до 
Першої світової війни. При цьому головною метою критичного звернення до ідей 
М. Грушевського у той час його учні вважали важливу місію популяризації творчості 
вчителя в інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи. Наприклад, у ли-
сті редактора журналу «Наша школа» І. Кревецького до М. Кордуби читаємо: «[...] 
Звертаюся ще з одною просьбою – вже спеціально до Вас. Чи не написали-б Ви ре-
цензії на “Ілюстровану історії України” Грушевського? У Львові нема нікого, хто під-
няв би ся сеї роботи (др. Томаш[івський] виїздить на днях до Італії). А бажало-б ся 
дати про сю книжку замітку в “Н[ашій] шк[олі]” [...] Прошу не відмовити»1. Загалом 
характеристичною можна назвати оцінку творчого доробку автора «Історії Украї-
ни-Руси», висловлену його вихованцями з нагоди десятиліття перебування у Галичи-
ні. У передмові до присвяченого вченому наукового збірника вони закликали україн-
ську громаду «мати на тямці монументальну “Історію України-Руси”, сю величаву 
основу української історичної науки і невичерпане жерело національно-полїтичного 
і соціально-культурного самопізнання й освідомлення, що вводить нас дійсно в-пер-
ве в сїм’ю європейських народів, – і вже доволі, щоб діяльність її автора на землях 
Ярослава й Данила признати епохальною...»2.

Слушність історіографічних поглядів учителя молоді історики найбільш емо-
ційно обстоювали на сторінках своїх критичних оглядів російської та польської 
українознавчої літератури. Тут представники львівської школи не втомлювалися 
віднотовувати недостатню ознайомленість або й цілковите незнання рецензовани-
ми авторами творчого доробку вчителя. Його ретельне опрацювання, твердили 
вони, дало б змогу уникнути багатьох прорахунків рецензованих текстів. Саме це 
Б. Барвінський на багатьох прикладах доводить у відгуку на працю М. Любавського 
«Очерк истории Литовско-Русскаго государства...». Відповідаючи на скарги росій-
ського науковця про відсутність спеціальних праць з багатьох досліджуваних сю-
жетів, молодий історик дорікнув: «На жаль одначе проф. Л[юбавський] його [син-
тетичний курс М.  Грушевського] зовсім в своїй книзі зігнорував, не вважаючи 
навіть потрібним його просто зацитувати. Маю тут на думці V і VI том “Історії 
України-Руси” проф. Грушевського (1905 і 1907 р.), котрі вельми основно зобража-
ють еволюцію суспільно-політичного, економічного й культурного житя в Литов-
сько-руській державі в звязку з історією українського народа. На сі томи годило б 
ся було звернути тим пильнішу увагу, що дають вони незвичайно докладний огляд 
церковних відносин в Литовсько-руській державі, за що проф. Л[юбавський] бояв-
ся взятись [...]»3. На нашу думку, таке рецензування молодими галицькими істори-
ками біжучої україніки крізь призму концептуальних пропозицій учителя варто 
також розглядати як своєрідний спосіб їхньої самоідентифікації зі школою М. Гру-
шевського.

1 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 139 (Кре-
вецький Іван; редакція журналу «Наша школа»; Бібліотека НТШ. Листи до Мирона Кордуби). – 
Арк. 14–14 зв.

2Передмова // Науковий Збірник присьвячений професорови Михайлови Грушевському уче-
никами і прихильниками з нагоди Його десятилїтньої наукової працї в Галичинї (1894–1904). – Л.: 
Виданнє Комітету, 1906. – С. VII.

3 Барвінський Б.: Проф. М. К. Любавскій. – Очерк исторіи Литовско-Русскаго государства до 
Люблинской уніи включительно... Москва, 1910 // Записки НТШ. – 1913. – Т. CXV. – С. 187.
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Цікаво, що поряд із рецензуванням праць самого М. Грушевського молоді до-
слідники нерідко також вступали в дискусії з його опонентами, при цьому подеку-
ди модернізуючи історіографічні пропозиції автора «Історії України-Руси». У нау-
ковому плані найголоснішою була дискусія з Володимиром Мільковичем: тоді сам 
М. Грушевський своєю відповіддю фактично вже підсумував тривалу полеміку між 
чернівецьким професором і С. Томашівським1. Про емоційність молодого вченого 
в обороні наукової честі свого наставника промовисто свідчить скрупульозно 
складений ним перелік закидів опонентові, що фактично межує з етикою наукової 
полеміки: «1) Ви приступали до писаня критики з упередженєм до праці; 2) Ви під-
несли закиди проти неї або самі формальні або дрібненькі або фальшиві – і на тих 
закидах видали неумотивований, пристрасний, несправедливий і ненависний за-
гальний осуд; 3) Ви показали повний брак такту і міри; 4) Ви дали доказ великої 
поверховности і повного незнаня предмету; 5) Ви виявили нездібність слідити 
форми й дороги логічного думаня; 6) Ви тенденційно перекручували зміст крити-
кованої праці; 7) Ви свідомо фальшували текст, склеювали самовільно поодинокі 
виривки і приписували авторови те, чого він ніколи не сказав; 8) мериторичного 
закиду не зробили Ви ніякого майже, а спростованя і поправки таки зовсім жад-
них; 9) Ваша критика єсть тяжким нарушенєм письменских культурних звичаїв»2. 
Додамо, що доволі емоційно частина учнів М. Грушевського виступила в обороні 
його суспільно-політичної візії, атакованої прихильниками угодового курсу напе-
редодні Першої світової війни.

Попри солідарність з історіографічними ідеями та суспільно-політичними гаслами 
М. Грушевського, у приватному спілкуванні деякі з його учнів іноді висловлювалися 
доволі скептично на адресу вчителя. Тут загалом спостерігаємо цікаве для україн-
ської історіографії явище – публічного та приватного сприйняття ідей М. Грушев-
ського його сучасниками, зокрема учнями. Так, на тлі піднесених оцінок та декларо-
ваного пієтету до творчості вчителя, подибуємо непоодинокі згадки про більш чи 
менш критичне ставлення до його концепцій, яке висловлювалося у приватних бесі-
дах та листуванні. Уперше такі факти оприявнив В. Мількович, котрий у запалі зга-
даної вище полеміки з С. Томашівським подивувався категоричності молодого львів-
ського історика в обстоюванні історіографічної рації вчителя. Демонструючи свою 
поінформованість у світі львівських пліток, В. Мількович вдався до моральної дис-
кредитації опонента, зауваживши: «В кінці можу п. Томашівському поставити свід-
ків, що він сам раз казав: що проф. Грушевський плете часом такі дурниці на викла-
дах, що витримати не можна»3.

Про те, що поширена В. Мільковичем інформація таки мала об’єктивну підставу, 
свідчить також газетна полеміка С. Томашівського з М. Павликом навколо критич-
ного сприйняття М. Грушевським та його однодумцями постаті М. Драгоманова. Те-
пер уже учень львівського професора закинув опонентові висловлювання на адресу 
«Історії України-Руси» критичних спостережень у приватних бесідах. М.  Павлик, 

1 Див. докл.: Тельвак В. Михайло Грушевський contra Володимир Мількович (до проблеми фор-
мування дискусійного поля української історіографії початку ХХ століття)  // Архівознавство. 
Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. – Вип. 9. – К., 2007. – С. 255–269.

2 Томашівський С. Відкритий лист до проф.. д-ра Володимира Мильковича // Діло. – 1907. – 
Ч. 215. – С. 4.

3 Милькович В. Ще одна відповідь моїм напасникам // Руслан. – 1908. – Ч. 1. – С. 4–5.
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обурюючись неетичність такого вчинку С. Томашівського, відповів: «[...] Мушу ска-
зати, що я говорив з д. Томашівським про історию д. Грушівського двічи: раз, під 
свіжим вражінням від двох перших томів, і тоді я закинув тій істориї взагалі хаотич-
ність, недостачу ідейності; а, другий раз, – той, про який згадує д. Томашівський [...]»1. 
При цьому М. Павлик натякає, що й сам опонент не надто схвально відгукнувся про 
«Історію України-Руси»: «Д. Т[омашівський] теж щось мені на те казав, але що? – я 
вже добре не пам’ятаю, а хотьби й пам’ятав, т о  н е  м а в  б и  п р а в а  повторити 
того прилюдно, без виразного дозволу д. Томашівського, тим більше, що воно, хто 
зна, чи зійшло би ся з тим, що він тепер написав про історию д. Грушівського...»2 
(розрядка М. Павлика. – Авт.).

М. Грушевський також звертався до праць своїх студентів, насамперед, рецензую-
чи їхні докторати. Зрозуміло, що вже сама специфіка такої рецензії передбачала біль-
шу компліментарність в оцінках учителя. І справді, у віднайдених рецензіях домінує 
наголос на позитивних якостях представлених праць. М. Грушевський передусім під-
носить новизну опрацьованих молодими вченими проблем, залучення малознаних 
або й уперше віднайдених джерел, методичну вправність їх опрацювання3. Водночас 
згадані рецензії містять зауваження полемічного характеру, коли початкуючі дослід-
ники у своїх висновках ідуть, як зауважував М. Грушевський, «інколи задалеко», спи-
раючись на сумнівні джерела і літературу4. Втім, попри певну критичність, висновки 
вчителя завжди були схвальними. Уявлення про них дає, наприклад, рецензія на пра-
цю І. Крип’якевича «Козаччина і Баторієві вольності». «За всім тим позитивні сторо-
ни праці далеко підіймаються над деякими слабшими її сторонами, – підсумовує свій 
аналіз М. Грушевський. – Вартість її значно підіймає також та обставина, що праця 
ся оперта в значній мірі на самостійно зібранім і старанно обробленім актовім мате-
ріалі. В авторі маємо безперечно солідного і наукового дослідника. Як докторська 
дисертація, праця його дає більше ніж можна бажати від пересічної докторської 
дисе ртації»5.

До студій своїх студентів М. Грушевський звертався не лише при рецензуванні 
докторських праць, але й на шпальтах наукової періодики. В одних випадках (згада-
ємо для прикладу І. Джиджору6) це були просто друковані варіанти відгуків на док-
торати, що не містили жодної критики. Втім, були й такі рецензії, у яких вчитель 
надзвичайно гостро реагував на гіпотези учнів, що конфронтували з його баченням 
наукових проблем. Маємо на увазі його невелику рецензію на статтю Богдана Барвін-
ського «З’їзд галицького князя Данила з угорським королем Белою IV в Прешбурзі 
1250 р.». У цій праці молодий історик поставив під сумнів запропоновану М. Грушев-

1 Павлик М. Іще раз: не кличте всує! // Дїло. – 1905. – Ч. 48. – С. 2.
2 Там само.
3 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки 

про докторські дисертації). – Арк. 58, 66, 106; Спр. 727 (Протоколи про складання докторських 
іспитів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 108–108 зв..; 156–156 зв.; 188–188 зв.; 197–197 
зв.; 267–267 зв.

4 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки 
про докторські дисертації). – Арк. 108 зв.

5 Там само.
6 Грушевський М.: Іван Джиджора. Економічна політика російського правительства супроти 

України... // ЛНВ. – 1912. – Т. LVII. – Кн. 5. – С. 391–392.
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ським реконструкцію хронології Галицько-Волинського літопису. У свою чергу 
львівський професор звернув увагу молодшого колеги на фактологічну безпідстав-
ність і методологічну неспроможність запропонованої ним історичної реконструк-
ції. Назвавши рецензовану розвідку «нерозважно написаною», М. Грушевський за-
уважив: «Зрештою, ріжні гріхи проти вимогів історичного методу стрічаємо ми й по 
інших місцях. Саме вже громадження можливостей на можливості, на якій опира-
ються виводи автора, тим вимогам не відповідають. [...] Не повинна така деталічна 
аналіза опиратися й на самих готових курсах, не сягаючи до перших джерел – їх ніде 
майже не цитує автор. Такі прогрішення против історичної методи тим прикріше 
бачити, що молодий автор показує чималу охоту до наукової роботи. А для неї нау-
кова метода потрібна доконче»1.

Набагато спокійніше до порушеної учнем проблеми хронологічної відповідності 
Галицько-Волинського літопису М. Грушевський звернувся через рік. Його стаття і 
цього разу з’явилася як реакція на розвідку учня про Прешбурзький з’їзд і його ві-
дображення у галицькому літописанні. У вступі львівський професор з очевидним 
вдоволенням відзначив власну причетність до переосмислення молодим ученим по-
передніх гіпотез: «Вищеподану розвідку д. Барвінського я знаю в кількох стадіях її 
оброблення, й мушу признати, що автор її старанно використовував мої замітки й 
старався з кожним разом можливо уникнути зроблених йому закидів. Ся остатня 
редакція стоїть значно вище від перших почерків праці»2. Втім, попри відзначені 
«старанне оброблення» та «чималу працю» Б. Барвінського у подальшому пошуку 
аргументів щодо скептичного погляду на достовірність датування окремих подій Га-
лицько-Волинського літопису, М.  Грушевський вкотре показав непереконливість 
висновків учня. Принагідно згадаємо, що доволі критично львівський професор від-
гукнувся також про іншу працю свого вихованця – «Жигимонт Кейстутович вели-
кий князь литовсько-руський»3.

Про високу оцінку М.  Грушевським наукового доробку своїх львівських учнів 
свідчить часте цитування їхніх праць на сторінках «Історії України-Руси».  
При цьому вчений нерідко схвально характеризує твори молодших колег, дякує їм за 
можливість користуватися рукописами ще не виданих розвідок4. Так, стаття О. Те-
рлецького «Політичні події на Галицькій Руси в 1340 р. по смерти Болеслава-Юрія 
ІІ» – «старанна і цінна, хоч важко й трохи схолястично написана»5. У праці «Русини 
властителі у Львові в першій половині XVI ст.» І. Крип’якевич «дав інтересні спосте-
реження»6. А його ж розвідка «Львівська Русь в першій половині XVI ст.»  

1 Грушевський М.: Богдан Барвінський. З’їзд галицького князя Данила з угорським королем 
Белою IV в Прешбурзі 1250 р. // Записки НТШ. – 1902. – Т. L, кн. 6. – С. 12–13.

2 Грушевський М. До справи хронологічної зв’язі в Галицько-Волинській літописі. Кілька замі-
ток до статті Б. Барвінського // Записки НТШ. – 1903. – Т. LІІ. – Кн. ІІ. – С. 1.

3 Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. 4 : XIV–XVI віки – відносини полі-
тичні. – К.: Наук. думка, 1993. – С. 477.

4 Див., напр: Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. 2 : XI–XIII вік. – К.: Наук. 
думка, 1992. – С. 582.

5 Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. 4 : XIV–XVI віки – відносини полі-
тичні. – К.: Наук. думка, 1993. –С. 434.

6 Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. 6 : Житє економічне, культурне, 
національне XIV–XVII віків. – К.: Наук. думка, 1995. – С. 610.
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«послужила й мені не в однім своїм фактичним матеріалом»1. Праця ще одного пред-
ставника школи С.  Рудницького «Українські козаки в 1625–30 рр.» атестується як 
«цінна студія»2.

Добре усвідомлюючи значущість допомоги М. Грушевського у вирішенні не лише 
суто фахових, але й багатьох особистих проблем, його учні не втомлювалися у різні 
способи висловлювати та демонструвати вдячність. Так, практично кожна перша 
друкована праця початкуючих учених містила авторську примітку, де висловлюва-
лися слова щирої подяки вчителеві за сприяння. Для прикладу наведемо слова С. То-
машівського, якими він закінчив передмову до своїх «Материялів до історії Галичи-
ни»: «Вкінці нехай міні буде вільно на сім місци зложити сердечну подяку 
Високоповажаному Професору Михайлу Грушевському за ініціативу, моральну під-
могу та щиросердечну опіку; без того ся книжка ледви вийшла-б у сьвіт»3. Подібні 
слова бачимо також у передмові до тому матеріалів, що стосуються української ко-
заччини, зібраних І.  Крип’якевичем: «Випускаючи в світ сю збірку, почуваюся до 
обов’язку подякувати [...] проф. М. Грушевському, що давав мені поміч в уложенню 
актів...»4. Дякує вчителю у примітці до своєї першої історичної студії також С. Руд-
ницький: «Розвідка ся була предложена на історичнім семінарі проф. М. Грушевсько-
го в університеті Львівськім. В[исокоповажному] п[ану] Професору складаю тут по-
дяку за світлі ради, що дуже мені придались при написанню сеї розвідки»5. Маємо всі 
підстави вважати наведені щойно слова не просто звичайним ритуалом учнівської 
чемності. Від такого розуміння висловленого застерігав, зокрема, Денис Коренець: 
«[...] Заяви признаня і подяки, які подибуємо при всіх майже працях єго учеників, не 
є пустою формальностию і актом куртоазиї, а таки дійсно висловом правдивої вдяч-
ности, яка єму за єго основні і цінні вказівки від них належиться»6.

Емоційні слова вдячності знаходимо також у листах молодих галицьких істориків 
до вчителя. Так, просить прийняти «сердечну подяку за велику прихильність тепер 
знов до мене показану» Д. Коренець7, «зложенє подяки, що лежить мені на серци» 
своїм обов’язком нерідко вважав М.  Кордуба8, «дуже глибоку і сердечну подяку» 
складав В. Герасимчук9, раз у раз «від серця дякує» вчителю С. Томашівський10, за «те-

1 Там само. – С. 623.
2 Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. 8. Частина 1 : Роки 1626–1650. – К.: 

Наук. думка, 1995. – С. 321.
3 Томашівський С. Материяли до історії Галичини. Акти з р. 1648–1649. – Л.: З друкарні Науко-

вого товариства імени Шевченка, 1898. – Т. І. – С. VI.
4 Крип’якевич І. Матеріали до історії української козаччини. – Л.: З друкарні Наукового товари-

ства імени Шевченка, 1908. – Т. І. Документи по рік 1631. – С. ХІ. (Жерела до історії України-Руси, 
видає археографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка, т. ХІІІ).

5 Рудницький С. Козацько-польська війна р. 1625. Історична розвідка // Записки НТШ. – 1897. – 
Т. XVII. – С. 1.

6 Коренець Д. Ювілей науки // Учитель. – Л., 1906. – Ч. 10. – С. 143.
7 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 553 (Листи Коренця Д.) – 

Арк. 76.
8 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 32.
9 Гирич І., Самсоник Н. Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушевського. – С. 84.
10 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-

ського С.). – Арк. 97.
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пле відношення до мене, а також за щирість» дякує і М. Залізняк1. Подібними висло-
вами подяки рясніють листи багатьох учнів до М. Грушевського.

Особливої емоційності, і це зрозуміло, сповнені вітальні послання до вчителя з 
нагоди уродин та інших ювілейних і пам’ятних дат. Про стилістику таких привітань 
дає уявлення уривок з листа Д. Коренця і О. Терлецького: «Високоповажному Ми-
хайлови Грушевському Свому Дорогому Професорови бажаючи всего Добра і Мно-
гих Літ вдячні ученики»2. Певним ритуалом для молодих істориків було вітання вчи-
теля з днем ангела. Один з учнів, наприклад, пише: «В[исоко]поважаному мому 
Професору бажаю в день св. Михаіла, щоби Бог позволив многі літа трудитись для 
добра України-Руси»3. Помітним голос початкуючих львівських істориків був також 
серед численних вітальних адрес, котрі надійшли М. Грушевському з нагоди ювілеїв 
у 1906 і 1910 роках4.

У намаганні віддячитись учителю представники школи популяризували його ді-
яльність серед однолітків, нерідко ініціюючи обрання почесним членом різноманіт-
них українських молодіжних організацій. Так, головуючи у віденській «Січі», М. Кор-
дуба фактично пролобіював іменування учителя почесним членом. Цікаво, що 
М. Грушевський здогадувався про роль учнів у вшануванні своєї особи. Наприклад, 
отримавши згадане відзначення з Відня, львівський професор написав до молодшого 
колеги: «Від Січи дістав діпльом і висилаю подяку, і Вам дякую, бо здогадуюсь, що Ви 
були тому ініціятором»5.

Працюючи вчителями на провінції, учні М. Грушевського всіляко намагалися по-
пуляризувати його національну працю в очах місцевої української інтелігенції. Най-
кращим приводом для цього були ювілеї вченого, котрі українська громада краю пе-
ред Першою світовою війною святкувала двічі – в 1906 р. та в 1910 р. Особливо 
голосним виявилося відзначення останньої зі згаданих дат, пов’язаної з двадцятип’я-
тиліттям літературно-наукової праці львівського професора. І хоча сам він вважав 
недоречними будь-які святкування в умовах національного трауру (1 липня 1910 р. у 
стінах Львівського університету внаслідок сутички польської та української молоді 
було вбито Адама Коцка), представники львівської школи влаштовували урочисто-
сті у стінах своїх навчальних закладів з нагоди ювілейної дати вчителя6.

Справжнім виразом вдячності вчителю стала збірка праць на його пошану з наго-
ди десятиліття перебування в Галичині. Ідеєю книги було, як зазначали ініціатори, 
«прилюдно пошанувати того Учителя за його дотеперішню професорську й наукову 

1 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 485 (Листи Заліз-
няка М.). – Арк. 150–151.

2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 553 (Листи Коренця Д.) – 
Арк. 5.

3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 784 (Листи Терлець-
кого О.). – Арк. 7.

4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 30 (Телеграми та листи 
з поздоровленнями...). – Арк. 18, 19, 30 та ін.

5 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 
М. Грушевського). – Арк. 41.

6 Ювилей проф. Грушевського в перемиській гімназії / Галичина // Рада. – 1910. – № 285. – С. 2.; 
Кордуба М. Михайло Грушевский (З нагоди 25–лїтнього ювилею лїтературної дїяльности) // Каме-
нярі. – 1910. – Число 13 і 14. – С. 3.
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діяльність у Галичині»1. Перелічуючи у «Передмові» визначні заслуги автора «Історії 
України-Руси» перед українцями по обидва боки Збруча, представники комітету (в 
якому крім І. Франка було четверо колишніх студентів М. Грушевського) у зворушли-
вих словах окремо згадали його опіку над молоддю. Від себе і від імені інших колег по 
університетських студіях, вони віддали «йому на сьому місці честь за науковий про-
від, щиру й теплу опіку, живе заінтересованнє молодїжю взагалі і батьківське серце, 
повне поради, заохоти й підмоги для неї»2. Цей вчинок учнів настільки вразив М. Гру-
шевського, що про нього знаходимо згадку в «Автобіографії» вченого: «Велика честь 
і утіха в тім часі стріла мене зі сторони моїх учеників і прихильників, що з нагоди 
десятиліття моєї наукової й громадської праці в Галичині пошанували мене виданн-
єм розкішного збірника; задуманий він був в осени 1904, коли десятилітє скінчилося, 
а вийшов в лютім 1906 р. і на комерсі в тіснішім кружку учеників і товаришів був 
мині доручений»3. Зауважимо, що для багатьох тогочасних оглядачів українського 
наукового життя вихід згаданого збірника чи не вперше заманіфестував існування 
львівської школи автора «Історії України-Руси». Так, рецензуючи вміщені у книзі 
статті молодих українських істориків, краківський учений Т. Грабовський відзначив, 
що «проф. Грушевський постає в оточенні цілої школи»4.

Як і будь-який інший науковий колектив, львівська школа також не уникла чис-
ленних конфліктів різного походження та тривалості. Після кількох років перебу-
вання у Львові у М. Грушевського поступово склалася репутація людини непосту-
пливої, котра власну рацію відстоює надзвичайно твердо. Усе це наклало певну тінь 
на його взаємини з учнями, адже опоненти львівського вченого повсякчас пускали 
поголоски, що молоді дослідники мусять підкорятися у всьому його «пресії», бо фі-
нансово залежні від учителя. Згаданий стереотип навіть спричинився до вироблення 
певного стилю поведінки одного з найближчих учнів М. Грушевського – С. Томашів-
ського, котрий, бажаючи показати власну незалежність від учителя, демонстративно 
опонував йому у присутності інших – робив, за словами львівського професора, «по 
троху опозицію для опозиції»5. Він похвалявся перед учителем, про що той з при-
крістю відзначив у щоденнику, «що має репутацію, що ніколи не боїться висловити 
мині противну гадку»6. С. Томашівський навіть дозволяв собі давати поради вчите-
лю, «аби [...] взагалі не цінив тих, що у всім притакують, бо залежать вповні від ме-
не»7. Звісно, все це не сприяло нормалізації їхніх стосунків, та й, зрештою, робило 
напруженими взаємини між іншими представниками школи, котрі спостерігали за 
таким неетичним ставленням до заслуженого працівника. Чи не найбільше такою 

1 Передмова // Науковий Збірник присьвячений професорови Михайлови Грушевському уче-
никами і прихильниками з нагоди Його десятилїтньої наукової працї в Галичинї (1894–1904). – Л.: 
Виданнє Комітету, 1906. – С. V.

2 Там само. – С. VIII.
3 Грушевський М.С. Автобіографія, 1906. – С. 213.
4 Tad. St. Gr.: Науковий збірник присвячений професорови Михайлови Грушевському учени-

ками і прихильниками з нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894–1904). – Л., 
1906. // Świat Słowiański. – Rocznik IІ. – Kraków, 1906. – Czerwiec. – S. 441.

5 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 25 (Щоденники та 
записна книжка). – Арк. 216 (запис за 8 жовтня 1908 р.).

6 Там само. – Арк. 186 зв. (запис за 7-8 травня 1908 р.).
7 Там само. – Арк. 284 (запис за 7 липня 1909 р.).
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поведінкою колись близької до її чоловіка та загалом до їхньої сім’ї людини обурюва-
лася Марія Сильвестрівна. Перебуваючи під впливом від розповідей М. Грушевсько-
го та львівських поголосок, в одному з листів вона рішуче радила: «З Томаш[івським] 
не дуже церемонься – ліпше держати його острійше, а то знаєш, що як пускати під 
стіл, то влізе на стіл... він з своєю натурою на ліпше не заслугує. А не забудь іронію 
всюди і до всіх, так, як се ти умієш» (підкреслення М. Грушевської. – Авт.)1.

Найчастіше конфлікти між М. Грушевським і його учнями виникали на етичному 
ґрунті. Надзвичайно вразливий, за його словами, на «рутенську манєру скрізь дошу-
куватися укритих гадок», учений доволі жорстко реагував на будь-які прояви пліт-
карства та інсинуацій. Для прикладу наведемо найбільш ранній за хронологією його 
конфлікт з М. Кордубою, що виник навколо підготовки молодим істориком рецензії 
на перший том «Історії України-Руси». М. Грушевський, з ініціативи головного ре-
дактора празького журналу «Věstnik Slovanskỳch Starožytnosti» Любора Нідерлє, за-
пропонував молодому історику підготувати рецензію на першу частину багатотом-
ника. При цьому, редагуючи твори учня, львівський професор із власного досвіду 
знав про його недостатнє володіння літературною українською мовою. Тож умовою 
публікації рецензійного тексту поставив обов’язкове його редагування кимось із фі-
лологів: «[...] З огляду, що се річ принципіальна і мова в сій міжнародній публікації 
[“Věstnik Slovanskỳch Starožytnosti”] мусить бути бездоганна, я просив би Вас Вашу 
рецензію дати, перед висилкою до редакції, до язикової рецензії – напр. д-ру Возняку, 
або п. Павлику, або хоч і мині»2.

М. Кордуба прийняв згадану умову, хоча, як свідчать подальші події, такий конт-
роль був йому явно не до вподоби, втім висловити своє незадоволення уголос він не 
наважувався. Незважаючи на неодноразові нагадування М.  Грушевського («не за-
будьте, що я Вас просив про язикову ревізію»3), М. Кордуба просто не надіслав оста-
точної версії своєї рецензії ані жодному зі згаданих працівників НТШ, ані самому 
вчителю, користаючи з його поїздки до Росії. На прохання останнього прокоменту-
вати свій учинок, серед багатьох пояснень він зазначив: «Остаточно я не думаю, щоб 
зі мною справа вже так сумно стояла, щоб я не-вспів, коли схочу, старанною мовою 
написати пару сторін критики»4. Своїм обуренням дріб’язковою опікою М. Грушев-
ського М. Кордуба поділився з О. Барвінським, у якого мешкав під час одного з при-
їздів до Львова. Після їхньої бесіди О. Барвінський, маючи хронічні непорозуміння з 
львівським професором, пустив поголоску Львовом, що М.  Грушевський, боячись 
серйозної критики його праці, примушував молодого ученого показати йому текст 
рецензії для цензури.

Коли ці чутки дійшли до самого автора «Історії України-Руси», він, природно, за-
жадав пояснень від учня. Емоційний стан М.  Грушевського яскраво передає зміст 
листа: «Що до рецензії на мою книжку, то пересилаючи Вам пропозицію Нідерлє, я з 
огляду на Вашу дуже лиху мову в оглядах був поставив умовою, щоб Ви прислали її 
до рецензії мині або Франку. Сю ділєму поставив я, знаючи рутенську манєру скрізь 

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 287 (Листи Грушев-
ської М. С.) – Арк. 103.

2 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 
М. Грушевського). – Арк. 65 зв.–66.

3 Там само. – Арк. 77, 78.
4 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 47.
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дошукуватися укритих гадок; як Вам ані я, ані Франко не подобалися, моглисьте вка-
зати якусь третю особу, але Ви нічого не сказали против сеї умови. Натомість перед 
п. Ол. Барвінським представили Ви, що от я під покривкою язикової рецензії хотів 
дістати рецензию до рук (очевидно – боячися, аби Ви мене в ній не знищили дуже). 
[...] Отже Ви, перекрутивши факти, постаралися представити мене в негоднім сьвіти 
перед чоловіком мині ворожим. Ну, від говоріння п. Барвінського я може й не пропа-
ду, а від Вашої рецензії може й не згину, але факт зістається фактом. Його моральну 
оцінку зіставляю Вам самим, я ж скажу тільки, що по нім не можу до Вас мати ані 
симпатії, ані поважання»1 (підкреслення М. Грушевського. – Авт.). Ми зумисне наве-
ли таку довгу цитату, щоб показати безкомпромісність і різкість реакції М. Грушев-
ського на неетичні вчинки близьких йому людей.

Заскочений таким розвитком подій, М. Кордуба, звісно, був змушений виправдо-
вуватися, наголошуючи, що поширена О. Барвінським інформація «є прямо ложна, а 
при тім звучить так комічно...» (підкреслення М. Кордуби. – Авт.). Водночас він від-
верто зазначив: «Правдою є лише, що я почувся доволі немило вражений, коли Ви 
поставили до мене таке бажанє; а се тому, що через се я бачився укваліфікований як 
чоловік, що не вспіє у своїй рідній мові склеїти двох речень правильно»2. Вочевидь 
перебуваючи під сильним враженням від незручності ситуації, що склалася, М. Кор-
дуба вказує на те, що проблеми з мовою властиві також іншим українським дослід-
никам, зокрема самому М. Грушевському. «[...] Коли йде річ про мову, – пише у тому 
ж листі молодий дослідник, – той Вам можна зробити під тим оглядом заміти, що й 
Ви уживаєте слів і форм не чисто руских...». Урешті-решт, М. Грушевському виявило-
ся достатньо пояснень М. Кордуби, і конфлікт був вичерпаний. Це дає підстави гово-
рити про М. Грушевського як про запальну та емоційну, але відхідливу людину. Від-
значимо, що, звертаючись до взаємин учителя та учнів, ми неодноразово знаходимо 
підтвердження цьому спостереженню.

Ще одним джерелом напруження між учителем та учнями було невідповідне ви-
конання його доручень. При цьому найбільше прикрих, хоча й заслужених слів дово-
дилося вислуховувати тим учням, котрі у той чи інший час належали до «фамілії». 
Показовим щодо цього є уривок з його листа до І. Джиджори: «Прикро мині дуже, 
що Ви так легко берете свої зобов’язання і так мало можна спуститися на Ваше слово. 
В таких молодих літах чоловік повинен старатися заробити собі репутацію солідно-
сти й словесности, а Ви робите навпаки! Чого надіятися від «чужих», коли «свої» бе-
руть так легко свої обов’язки! Дуже мині се гірко!»3. Цілком у «батьківському» стилі 
М. Грушевський міг і насварити своїх недбалих учнів. Про один такий випадок він 
згадує у щоденнику: «[...] Джиджора якийсь як заяць на барабані, я дуже його сварив, 
що марнує час»4.

Переконавшись у невиконанні учнями доручень, М. Грушевський міг і позбавити 
довіреної справи. Так, після прийняття Археографічною комісією НТШ планів ко-

1 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 
М. Грушевського). – Арк. 80 зв. – 81.

2 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 47.
3 Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-

жори. – С. 61.
4 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 25 (Щоденники та 

записна книжка). – Арк. 165 (запис за 8–10 лютого 1910 р.).
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зацької археографії, цей напрямок зголосився курувати С. Томашівський. Проте, як 
свідчить запис у щоденнику М. Грушевського, молодий дослідник не впорався з та-
ким масштабним завданням. «Потім було засід[ання] археограф[ічної] ком[ісії], – 
писав голова АК НТШ. – [...] Вияснив я справу видання актів Хмельн[ицького], що 
Том[ашівський] властиво нічого не зробив – делікатно я усунув його монополію, яку 
хотів він собі застерегти»1.

Опрацьовуючи розлоге листування М. Грушевського зі своїми учнями, натрапля-
ємо на цікаве свідчення про своєрідну «зраду» вчителя його колишнім учнем. Йдеть-
ся про особу Миколи Стадника, котрий, розпочавши наукові студії на Львівському 
університеті під керівництвом М. Грушевського, згодом перевівся на юриспруденцію 
до Кракова, відійшовши від попередньої співпраці. Коли згодом він звернувся до ко-
лишнього вчителя з проханням про допомогу, той відповів, що не почуває себе зо-
бов’язаним «попирати» колишнього учня. Цікавими при цьому є пояснення М. Стад-
ника: «Під сю хвилю находжуся в такім настрою, що хочу бути щирим і висказати все 
по щирости Мойому Дорогому Професорови. Без усякої гіпокризії говорю, що мимо 
всяких зимнійших відносин, які настали, коли кинув я Львів, я ціню і поважаю пана 
Професора – і для того мушу дещо оправдатися. [...] Пишу отсї стрічки, бо я хочу 
знова ввійти – в тісніші зносини праці – під проводом Пана Професора»2.

Збереженню позитивного психоемоційного клімату львівської історичної школи 
сприяло намагання всіх її представників уникати розголосу конфліктних ситуацій, 
котрі виникали у спілкуванні між учителем та учнями. Коли ж інформація про міжо-
собистісні непорозуміння все-таки проникала на шпальта газет, сторони конфлікту 
поспішали всіляко дезавуювати проблему. Прикладом у даному випадку можуть 
бути непорозуміння між М. Грушевським і Б. Барвінським з приводу докторування 
останнього. Наслідком згаданих непорозумінь стало те, що молодий історик захи-
щав докторат у Л. Фінкля, а не в українського професора, котрий не тільки порадив 
йому тему роботи, але й ініціював її неодноразове обговорення на своєму науковому 
семінарі та на засіданнях Історично-філософічної секції НТШ. Б. Барвінський воче-
видь почувався ображеним, бо Львовом поповзли чутки про його нарікання на адре-
су вчителя, що просочилися на шпальта місцевої преси. Відповідаючи на кпини до-
писувачів «Діла»3 та «Гайдамаків»4, котрі висміяли надмірну амбітність початкуючого 
дослідника, він на сторінках контрольованого батьком «Руслана» переконував, що 
«се зовсім не згідне з правдою, начеб то я мав злість до проф. Груш[евського] за се, що 
він моєї праці “не хотів узнати за докторску”»5.

Утім, справжнім випробуванням для львівської школи виявилися добре вивчені 
на сьогодні конфлікти в НТШ, що в короткому часі стали надбанням широкого кола 
галицької громади. Згадані конфлікти призвели до фактичного розриву М. Грушев-
ського з Товариством і деякими його учнями, насамперед з С.  Томашівським та 

1 Щоденники М.С.Грушевського (1904–1910 рр.) / Публ., передм., комент. Ігоря Гирича // Київ-
ська старовина. – 1995. – № 1. – С. 24.

2 ЦДІАУК.  – Ф. 1235 (Грушевські  – історики та філологи).  – Оп. 1.  – Спр. 764 (Листи Стад-
ника М.) – Арк. 2–3.

3 Томашівський С. Злість і Зависть («Руслан» і проф. Милькович) // Діло. – 1907. – Ч. 205. – С. 1.
4 Коня кують, жаба ногу наставляє / Новинки // Гайдамаки. – 1907. – Ч. 248. – С. 7.
5 Барвінський Б. др. Заява // Руслан. – 1907. – Ч. 208. – С. 3.
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І. Кревецьким, у 1913 р. Оскільки ця проблема всебічно висвітлена в літературі1, зу-
пинимося лише на тих її аспектах, які цікавлять нас у розрізі обраної теми. Насампе-
ред звернемо увагу на той факт, що причина конфлікту лежала в позанауковій сфері 
і була пов’язана з гострою критикою львівським професором діячів найвпливовішої 
тоді в Галичині національно-демократичної партії та її провідників за їхню безприн-
ципність і схильність до угодовства з польською владою. Відповіддю на цю критику 
стала низка анонімних статей авторства С. Томашівського, згодом виданих окремою 
брошурою (1911 р.), у яких він брутально полемізував з М. Грушевським. Попри ба-
жання С. Томашівського приховати свою причетність до згаданих статей, сучасники 
мали достатньо фактів для з’ясування їхнього авторства.

Ця обставина, як і подекуди некоректний тон змісту публікацій, мали цілком не 
очікувані для їх автора наслідки. Адже навіть опоненти суспільно-політичної прак-
тики М. Грушевського, зокрема з числа його учнів, відвернулися від ініціатора висту-
пу. Як приклад тогочасних настроїв, наведемо уривок з листа В.  Дорошенка до 
М.  Грушевського: «Повірте, що багатьом тут чесним і поступовим людям критика 
д[обродія] Стрільця із-за плота глибоко відразлива. Й ті, що не годяться з Вами, пят-
нують тон критики Вашої критики. Та я певен, що всі ці люде ще більше б обурились, 
коли б довідались, хто то писав. А писав се чоловік, котрий Вам завдячує майже всі-
єю кар’єрою. Ваш ученик – др. Степан Томашівський! [...] Навіть лютий ворог мусів 
би застановитися перше, ніж кинутися на Вас з ударом, а то ж ученик! Се дійсно 
по-галицьки: мовчати, таїти злість, поки потрібуєш чоловіка, а скоро вийшов в люде, 
скоро вже ласка Ваша і поміч не потрібні, зараз дунути й плюнути й відректися ди-
явола і всіх сродників його! Та хоч би культурно се зробити і з цивільною відвагою, – 
так ні – й тут по-рабськи!»2.

Градус брутальності значно зріс в опублікованій двома роками пізніше анонімній 
брошурі «Перед Загальними Зборами Наукового Товариства ім. Шевченка», що та-
кож готувалася за безпосередньої участі колись найближчого учня. Це видання, ос-
таточно посваривши М. Грушевського з деякими львівськими колегами, відвернуло 
від С. Томашівського ще більше українських інтелектуалів, опозиційно налаштова-
них до голови НТШ. Відчуття несмаку від нового «твору» С. Томашівського добре 
передає лист Ф. Вовка до В. Гнатюка: «Брошуру про Грушевського читав, і хоч ані 
кришечки не хочу боронити “нашого славнозвісного”, але усе-таки брошура мені не 
сподобалась, бо занадто вже персональна і без усякої потреби анонімна. Обвинува-
чувати у анонімних скриптах не можна, се робить зле враження...»3.

Наслідком згаданих вище конфліктів стало не тільки зречення М. Грушевського з 
головування у НТШ, але і його фактичний розрив з кількома старшими учнями, ко-
трі ініціювали брудну кампанію проти вчителя. Перш за все це були вже згадані 
С.  Томашівський і І.  Кревецький. В опозиції до М.  Грушевського опинився також 

1 Див. напр.: Грицак Я. Конфлікт 1913 року в НТШ: причини і причинки // УІ. – 1991–1992. – 
№3–4. – С. 319–332; Пшеничний Є. «...Щадіть цензорського олівця»: до історії появи статті С.Тома-
шівського «Наша політика» // УІ. – 1991–1992. – №3–4. – С. 352–361; Горинь В. Михайло Грушев-
ський і конфлікти в Науковому Товаристві ім. Т.  Шевченка  // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність: зб. наук. праць. – Л., 1995. – Вип. 2. – С. 143–156.

2 Листування Михайла Грушевського. Т. 2.  – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто: УІТ, 
2001. – С. 252.

3 Цит. за: Грицак Я. Конфлікт 1913 року в НТШ: причини і причинки. – С. 329.
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С. Рудницький – тоді вже приват-доцент Львівського університету1. Окрім них, голо-
ва НТШ на тривалий час дистанціювався від тих учнів, що не стали виразно на його 
бік, як це було, наприклад, у випадку з І. Крип’якевичем2. Сам же «український Ка-
тон», як писав про С. Томашівського В. Липинський, «кинувши [...] обвинувачення, 
сам потім, коли М. Грушевський вибився на верх у 1917 році, визбирав скрізь оцей 
свій твір, так, що навіть в бібліотеці НТШ його нема».

Стосовно конфліктів у львівській школі в координатах «вчитель–учні» слід також 
згадати про те, що саме на початку ХХ ст. виник міф про «експлуатацію» М. Грушев-
ським своїх учнів. Наскільки про таку делікатну тему дають підставу говорити наяв-
ні джерела, життя цьому міфу дав С. Томашівський, переконуючи М. Залізняка в ко-
рисливості професійних порад учителя. У щоденнику М.  Грушевський з болем 
відзначив: «Прикро було довідатися, що Томаш[івський] перед Залізняком відраджу-
вав братися до Хмельниччини, до документів, бо я з власн[их] інтересів туди його 
пхаю. Але Томаш[івський] вийшов скорше і я не міг з ним поговорити»3.

Цікаво, що попри той факт, що джерелом конфлікту були зазвичай учні М. Гру-
шевського, саме він нерідко виступав ініціатором залагодження напруженої ситуа-
ції. Прикладом цього може слугувати вже неодноразово згадуваний і добре висвітле-
ний в історіографії конфлікт з С.  Томашівським. Незважаючи на численні прояви 
прикрого для М.  Грушевського демонстративного «ірредентизму» свого учня, він 
зробив перший крок до примирення, написавши в «пацифікац[ійнім] настрою за-
писку до Том[ашівського], щоб прийшов як що має час і гумор»4. Як свідчить щоден-
ник М. Грушевського, з’ясування стосунків тривало чотири (!) години. При цьому 
надзвичайно цікавими виглядають накопичені С. Томашівським претензії до вчите-
ля. За словами останнього, «Томаш[івський] розводив свої жалі, дивувався тому, що 
я без всякої причини реальної, тільки через його поведеннє відчужився від нього (як 
се я йому пояснив); з свого боку дарував своє огірченнє тим, що я відсунув його від 
Записок (а навпаки я був прикро вражений, як він відсунувся), закидав, що не під-
тримував його кандидатури на позиції, які йому “належали” – віцеголовство в секції 
і в Товаристві, я казав, що вважав його за молодим до сього»5. Остання фраза є особ-
ливо цікавою, оскільки дає нам підстави поглянути на суперечку М. Грушевського з 
С. Томашівським крізь призму класичного конфлікту «батьків і дітей», коли старше 
покоління вчасно не зауважує амбіції молодшого. Окрім цього, згаданий приклад, на 
наше переконання, поважно підважує поширювану в літературі тезу про авторитар-
ність керівного стилю М. Грушевського як лідера наукової школи.

Змальована вище конфліктна ситуація між М.  Грушевським і С.  Томашівським 
вкотре дає нам підстави говорити про розуміння всіма представниками львівського 
українознавчого осередку цінності налагодженої співпраці, а також про намагання 
конструктивно вийти з непростої ситуації, що склалася. Тож сам конфлікт не тільки 

1 Прага – Харків – Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького. – К.: Ін-т 
укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського, 2007. – С. 141.

2 Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 108.
3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 25 (Щоденники та 

записна книжка). – Арк. 253 (запис за 4 березня 1909 р.).
4 Там само. – Арк. 266 (запис за 26 квітня 1909 р.).
5 Там само. – Арк. 283 зв.–284 (запис за 7 липня 1909 р.).
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Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

не поглибив міжособистісної кризи, а навпаки – допоміг з’ясуванню її причин для 
обох сторін через відверте обговорення. У підсумку, взаємини М.  Грушевського з 
С. Томашівським витримали цю перевірку на міцність. Наші спостереження підтвер-
джує ситуація з габілітацією галицького історика. Як відомо, М. Грушевський доволі 
щільно опікувався цією справою, вперто долаючи створювані польськими колегами 
численні перепони. Коли ж справа вже вийшла на фінішну пряму, влітку 1910 р. він 
навіть відмовився від традиційного виїзду до Криворівні на вакації, хоч і потребував 
відпочинку після року напруженої праці. Про це ми дізнаємося з листа М. Грушев-
ського до брата Олександра: «Виїхати не можемо, бо іде габілітація Томашівського і 
потягнеться десь до 15–16 н. ст., якщо не зайдуть перешкоди, що і без того ся справа 
тягнеться 1 ½ року»1.

Мабуть, на сьогодні ми знаємо про значно меншу кількість конфліктів, які супро-
воджували спілкування М. Грушевського з учнями. Наприклад, лише зі щоденника 
львівського професора ми дізнаємося про його доволі напружені стосунки з Олек-
сандром Сушком. У своєму щоденнику голова НТШ неодноразово з прикрістю зано-
товує неетичну поведінку свого учня, «котрий далі веде свою фронду» і навіть «ви-
просився у комісії, аби не екзамінуватися у мене»2. З джерел знаємо про те, що саме 
О.  Сушко поширював серед львів’ян чутки про непорозуміння між І.  Франком та 
учителем, нерідко виставляючи останнього у вкрай непривабливому світлі. Також 
О. Сушко чи не єдиний з учнів М. Грушевського, бувши запрошеним його колегами 
взяти участь у «Науковому збірнику» на пошану вчителя, так і не надіслав жодної з 
обіцяних раніше статей. Про складнощі у взаєминах О. Сушка та М. Грушевського 
коротко згадував також В. Дорошенко3.

Відзначимо, що наведені конфліктні ситуації загалом – буденне явище у комуніка-
тивних практиках наукового співтовариства не лише того часу, але й сьогодення. 
Тертя між учителем та учнями доволі поширені в наукових школах, внутрішні про-
тиріччя в яких стають повсякденними подіями, і, як ми це акцентували у випадку з 
С. Томашівським, зазвичай вписуються у типовий конфлікт «батьків та дітей».

Важливим для характеристики психологічного клімату школи є також з’ясування 
особливостей комунікації її представників у горизонтальній площині «учень–учень». 
Особливою рисою школи М.  Грушевського було те, що більшість її представників 
належала до одного покоління (друга половина 70-х – перша половина 80-х років 
ХІХ ст.). Це, природно, скорочувало психологічну дистанцію у спілкуванні, сприяло 
налагодженню рівноправних і товариських взаємин. І справді, як свідчить взаємне 
листування представників львівської школи, їх нерідко об’єднувало тривале у часі 
довірливе та дружнє спілкування.

Цікавою особливістю школи М. Грушевського було те, що її представники після 
закінчення студій переважно роз’їжджалися по провінційних осередках. З огляду на 
таку територіальну розпорошеність молодих учених, перші відомості про своїх колег 
учні львівського професора часто отримували від нього самого ж. Наприклад, чита-

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 1285 (Листи Грушев-
ського М. С.). – Арк. 669. Висловлюємо подяку С. Паньковій за звернення уваги на цей сюжет.

2 Там само. – Арк. 162 (запис за 12–13 жовтня 1907 р.).
3 Листування Михайла Грушевського. Т. 2.  – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто: УІТ, 

2001. – С. 252.
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ючи видання НТШ, М. Кордуба цікавиться у свого вчителя: «Хто се є д[обродій] То-
машівський, що тепер, як бачу, засипує “Записки” рецензіями – студент, чи учитель 
гімназ[иї]?»1. Таким чином, знайомство з результатами наукової діяльності один од-
ного проходило зазвичай крізь систему неформального спілкування (наприклад, ре-
цензування праць) або на засіданнях секції і комісій НТШ. Особливо багато для 
об’єднання молодих представників львівської школи дала реалізація колективних 
проектів очолюваної М. Грушевським Археографічної комісії НТШ, насамперед, ви-
дання документів до історії української козаччини. Наслідком такої спільної праці 
було формування комунікативних процедур у взаєминах між учнями, у спілкуванні 
вони поступово набували щораз більшої самостійності, взоруючись на запропонова-
ні вчителем практики.

Залученість до одного наукового колективу іноді породжувала феномен зма-
гальності, що інтенсифікувало професійне становлення молодих учених. Спостері-
гаючи за науковими успіхами колег, вони намагалися не відстати від однолітків. 
Коли ж життєві обставини не давали змогу вчасно реалізовувати заплановане, від-
чутним було незадоволення собою. Як досвідчений психолог, М. Грушевський умі-
ло використовував такі ситуації, створюючи додаткову мотивацію для своїх вихо-
ванців. Останнє, наприклад, проявилося в листі Б.  Барвінського до вчителя, де 
молодий чоловік, ніби відповідаючи на висловлені закиди, пише: «[...] Й справді 
мені дуже прикро, що молодші мої товариші мають вже то іспити, то докторати, а я 
все ще з нічим»2.

Занурюючись у взаємини представників львівської школи, у вічі, передусім, впа-
дає підкреслена взаємоповага молодих людей, розуміння об’єднаності спільною пра-
цею. У взаємному листуванні учні львівського професора, до певної міри наслідуючи 
його стиль, звертаються один до одного не інакше як «Високоповажний Товаришу!», 
«Дорогий Товаришу!» та «Любий Друже!». Вони охоче допомагають один одному лі-
тературою, щиро тішаться з успіхів своїх колег, розповідають про родинні та побуто-
ві клопоти, діляться науковими задумами, реферують праці на засіданнях Історич-
но-філософічної секції НТШ і т. ін. Відомими є також факти опіки більш досвідчених 
учнів над молодшими колегами. Так, І. Крип’якевич згадував, що старший від нього 
на кілька років Б. Бучинський «допомагав оформлювати мої перші історичні ідеї»3.

У листах молодих галицьких істориків часто проглядає також розуміння особли-
вої наближеності до особи М. Грушевського. Так, вони розповідають один одному 
про справи вчителя, його плани та подорожі. Не маючи можливості, здебільшого, 
особисто контактувати з М. Грушевським, молоді вчені нерідко цікавляться життям 
учителя у тих колег, котрим поталанило залишитися у галицькій столиці. Характер-
ним можна вважати запитання В.  Герасимчука, адресоване до бібліотекаря НТШ 
І. Кревецького: «Що з Львова чувати? Чи почав Професор?»4. Певне емоційне напру-

1 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 18.
2 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 334 (Листи Барвін-

ського Б.) – Арк. 11 зв.
3 Заболотна І. Спогади Івана Крип’якевича (1904–1911). – С. 481. Див. також: Відділ рукописів 

ЛННБУ імені В. Стефаника. – Архів І. Крип’якевича. – Папка № 287/2 («Біографічний словник моїх 
знайомих»). – Арк. 34.

4 Федорук Я. Листи Василя Гарасимчука до Івана Кревецького. – С. 98.
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ження відчувається в інформуванні колег про клопоти зі здоров’ям старшого това-
риша. Для прикладу наведемо уривок з листа Д. Коренця до М. Кордуби: «Проф. Гру-
шевський хорий, виїхав на 1 місяць на купелі під Дрезно»1.

Спільним великим горем для М.  Грушевського та його учнів стала передчасна 
смерть Богдана Бучинського, відголос якої присутній у їхньому листуванні. Згадана 
трагедія спричинилася до започаткування традиції вшанувати пам’ять колеги ви-
данням збірки його праць, «як памятки по передчасно страченім молодім адепті істо-
ричної науки»2.

Аналіз взаємного листування між учнями М. Грушевського дає підстави говорити 
про наявність кількох мікрогруп у середині самої львівської школи. Так, вирізнялися 
особливою емоційною близькістю взаємини між М. Кордубою та З. Кузелею. Остан-
ній, підписуючи листи до віденського кореспондента «Твій Зенон»3 та «Зенко»4, схи-
ляв і врешті переконав приятеля переїхати на роботу до столиці Буковини, де вони 
разом успішно розбудовували українське культурне життя. Нерідко у своїх листах 
М. Кордуба та З. Кузеля діляться враженнями про прочитані праці один одного. На-
приклад, в одному з листів З. Кузеля емоційно пише: «Твоя стаття в останніх «Запис-
ках» дуже інтересно написана!» 5.

Дружніми, як свідчить епістолярій, були також взаємини між С. Томашівським та 
Ю.  Кмітом. До свого кореспондента Ю.  Кміт звертався «Дорогий Стефане!»6. Про 
близькість між ними свідчить також те, що С. Томашівський був у Ю. Кміта на весіл-
лі дружбою7.

Товариський характер взаємин між представниками львівської школи простежу-
ється на багатьох прикладах. Згадаємо хоча б добру координацію у середовищі учнів 
М. Грушевського, що виявлялася у постійному зацікавленні працею один одного. На-
приклад, перебуваючи у Москві, І. Крип’якевич просить М. Кордубу повідомити, які 
з матеріалів до доби Хмельниччини той уже копіював, пояснюючи своє запитання 
тим, «що не хотів би робити вдруге тої самої роботи»8. Окрім цього, учнів М. Грушев-
ського відзначало щире бажання прислужитися колегам. Так, уже згаданий 
І.  Крип’якевич пише М.  Кордубі: «Якби було потреба Вам що-небудь скопіювати, 
можу тут знайти копіїстів, – взагалі готов Вам помогти, як у чім буде потреба, бо з 

1 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 132 (Коре-
нець Денис. Листи до Мирона Кордуби). – Арк. 2.

2 Грушевський М. Богдан Бучинський. Посмертна згадка // Записки НТШ. – 1907. – Т. LXXVIII. – 
С. 178.

3 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 145 (Зенон 
Кузеля. Листи до Мирона Кордуби). – Арк. 2.

4 Там само. – Арк. 3.
5 Там само. – Арк. 18 зв.
6 Див., напр.: ЦДІАУЛ. – Ф. 368 (Томашівський Степан – історик). – Оп. 1. – Спр. 170 (Листи 

Ключенка А., Кміта Ю., Кміцикевича В., Колесси Ф. і Кордуби М. до Томашівського С.). – Арк. 5.
7 Кміт Ю. Спогади про С. Томашівського. Виривок зі Записника // ЦДІАУЛ. – Ф. 406 (Редакція 

газети «Нова Зоря», м. Львів). – Оп. 1. – Спр. 195 (Статті Кіндратіва І., Кливача І., Кміта Ю.). – 
Арк. 63.

8 Відділ рукописів ЛННБУ імені В.  Стефаника.  – Ф. 61 (Кордуба М.).  – Оп. ІІ.  – Спр. 142 
(Крип’якевич Іван. Листи до Мирона Кордуби). – Арк. 1.



138

Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

Москвою рідко маємо зносини»1. Подібну ситуацію спостерігаємо у випадку із С. То-
машівським. У його листі до М. Кордуби читаємо: «Напиши мені, як довго будеш у 
Москві – а я просив би у тебе деяких дрібних послуг в архіві та бібліотеці»2.

Та найбільш яскраво щира взаємодопомога та добра координація в середовищі 
учнів М. Грушевського знайшли втілення в реалізації проекту козацької археографії, 
котру НТШ за ініціативи свого голови започаткувало в 1905 р. Одному археографу 
було надзвичайно складно тривалий час працювати з тим самим архівним масивом. 
З огляду на це, М. Грушевський, як уперше звернув увагу І. Гирич, застосовував сво-
єрідний «вахтовий метод» у діяльності археографічних експедицій. Він полягав у 
тому, що на зміну одному археографові, який внаслідок певних обставин був змуше-
ний припинити роботу, їхав інший дослідник.

Ця практика, як з’ясував київський грушевськознавець, найкраще простежується 
на прикладі краківських архівів. У кожному з них по черзі працювали В. Герасимчук, 
І. Кревецький та І. Крип’якевич. І. Кревецький допомагав у копіюванні джерел В. Ге-
расимчукові, який виконував ознайомлювальну роботу. І. Крип’якевич приїхав до 
Кракова, вже маючи попередню інформацію від своїх колег. Він вважав своїм пер-
шим завданням зустрітися з В. Герасимчуком та І. Кревецьким, щоб скоординувати 
спільні дії. Згодом завдяки В. Герасимчуку з АК НТШ у Кракові почали співпрацюва-
ти Д. Коренець, М. Стадник та В. Липинський. Через краківські архіви свого часу 
пройшли також С. Томашівський та Б. Бучинський.

Цікаво, що крім суто фахової допомоги представники львівської школи нерідко 
дбали також про влаштування побуту своїх колег, котрі приїздили їм на допомогу. 
Для прикладу наведемо лист Б.  Бучинського до І.  Кревецького: «Високоповажний 
Пане Товаришу! [...] Звертаюся до Вас і Т[овариша] Крипякевича з запитанням: 1) Чи 
не міг би я мешкати з Вами обома, або коли разом не мешкаєте, з одним із Вас через 
грудень. 2) Чи, на случай, як би се було не можливе, не могли б Ви або Тов[ариш] 
Крипякевич пошукати мені хати [...]»3.

Відзначимо, що доволі подібною до вищеописаної була організація археографіч-
ної праці також в інших європейських містах, до яких у пошуках україніки виїздили 
представники львівської історичної школи. Так, у Відні й Римі по черзі працювали, 
допомагаючи один одному, С. Томашівський і М. Кордуба. Молоді історики у своїх 
листах щиро дякували вчителю за присилання колег для надання допомоги в опра-
цюванні архівних фондів4.

Таким чином, незважаючи на молодий вік і великі наукові амбіції, не спостерігає-
мо особистої недовіри або жадібності щодо знайденого документального матеріалу, 
боротьби за дослідницькі пріоритети. Навпаки, наявні факти свідчать про те, що мо-
лодим львівським історикам було притаманне відчуття спільної справи. Вкотре для 
ілюстрації звернемося до археографічних пошуків учнів М. Грушевського. Так, у Римі 
на матеріали з історії унійних змагань української церкви другої половини XVII ст. 

1 Там само.
2 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 234 (Тома-

шівський Степан. Листи до Мирона Кордуби). – Картка від 10.10. (?) 1907 р.
3 ЦДІАУЛ. – Ф. 309 (НТШ). – Оп. 1. – Спр. 983 (Листи Бірчака В., Бобрука Я., Бочковського І. І 

Бучинського Б. до Кревецького І.). – Арк. 27.
4 Гирич І., Самсоник Н. Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушевського. – С. 59.
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натрапив спочатку М. Кордуба, який розповів про них С. Томашівському. Той не мав 
часу копіювати ці документи і просив у НТШ грошей на копіїста. Обробку матеріалу 
С. Томашівський готовий був зробити сам або передати для опрацювання іншому 
колезі1.

Про відсутність цілком зрозумілої й очікуваної у середовищі молодих учених кон-
куренції свідчать також численні факти, пов’язані з розмежуванням наукових інте-
ресів. Для прикладу наведемо випадок із С. Томашівським, котрий уперше серед уч-
нів М.  Грушевського зацікавився постаттю Ракоція, але через перевантаженість 
іншими науковими проектами «відступив» цю тему М. Кордубі2.

Утім, розмежування наукових інтересів не завжди відбувалося так добродушно. 
Це дає змогу заглибитись у специфіку культури конфлікту між учнями М. Грушев-
ського. Ілюстрацію «м’якої» версії цього конфлікту можуть слугувати взаємини 
М. Кордуби та С. Томашівського. Між ними виникла суперечка з приводу видання 
актів, котрі висвітлювали польсько-козацькі відносини в добу Хмельниччини. Чер-
нівецький учений разом з документами, котрі характеризують зовнішню політику 
гетьмана, видав також кілька актів, які, як вважав його львівський колега, характе-
ризували внутрішні відносини у тогочасній польській державі, а отже, належали до 
кола археографічних зацікавлень С. Томашівського. У цій ситуації М. Кордуба, що 
прикметно, обирає саме вчителя третейським суддею і пояснює: «Вправді перед тро-
ма роками говорив мені Том[ашівський] що хоче видати збірку актів до істор[ії] 
польсько-козацьких зносин за Хм[ельницько]го, щось в роді acta interna, але не маю-
чи ніякої звістки від сього часу, щоби він справді щось такого приготовлював, я пу-
стив до друку і тих кілька актів, що мав їх у себе, не думаючи нікому влазити в ка-
пусту, а просто тому, що вважав їх інтересними. Впрочім, на мою думку, за 
Хмельниччини годі робити різку границю між acta externa i interna...»3.

Цікавим виміром взаємин у середовищі учнів М. Грушевського є рецензування 
праць один одного. При цьому можемо спостерегти прихильніші інтонації в оцінках 
доробку своїх однолітків і дещо критичніше ставлення до молодших колег. Важливо 
також звернути увагу на значущі для рецензентів моменти. Чи не найактивніше тво-
ри своїх колег рецензував С. Томашівський. Так, в огляді «Матеріалів до історії укра-
їнської козаччини», що були зібрані та видані І.  Крип’якевичем, С.  Томашівський 
наголосив на важливості праці колеги: «З виданнєм отсього тому “Жерел” діяльність 
археографічної комісії Наукового Товариства ім. Шевченка в історичнім напрямі 
входить у нову фазу. Доси займалася вона головно видаванням матеріалів до історії 
економічного та соціального життя західної України; тепер переходить вона пере-
важно на політичне поле зосередковуючи свій позір на історії козацтва»4. З такою 
оцінкою С. Томашівського в огляді восьмого тому «Жерел» на сторінках «Zeitschrift 

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-
ського С.) – Арк. 243.

2 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 56.
3 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 64.
4 Томашівський С.: Матеріали до історії української козаччини, видані під загальною редакцією 

Михайла Грушевського, т. 1. Документи по рік 1631, зібрав і видав Іван Крип’якевич (Жерела до 
історії України-Руси, видає археографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка, т. ХІІІ, у 
Львові 1908) // ЛНВ. – Л., 1909. – Т. XLV. – С. 691.
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für Osteuropäische Geschichte», погодився також інший представник школи М. Гру-
шевського М. Кордуба1.

Не менш прихильно С.  Томашівський відгукувався про праці свого близького 
приятеля М. Кордуби. Рецензуючи його «Картини із Всесвітньої історії» на сторінках 
«Нашої школи», рецензент акцентував на двох обставинах – «одна – що се перший на 
всій Україні оригінальний підручник всесвітньої історії; друга – що автором її є не 
звичайний учитель історії, а учений з досить знаним іменем в історичній науці»2 
(підкреслення наше. – Авт.). С. Томашівський особливо відзначає фахову майстер-
ність М. Кордуби, котрий був змушений вирішувати одне «з найтрудніших питань 
педагогічної філософії» – відібрати для невеликої за обсягом книжечки найбільш ва-
гомі факти та події світової історії та ще й додати низку ілюстрацій. Не шкодуючи 
суперлативів, «рішучою заслугою автора» С. Томашівський називає відкидання тра-
диційних у шкільних підручниках міфологічних оповідань і зосередження лише на 
науково перевірених фактах. «Сим способом, – вказує рецензент, – здобув автор 
більше простору для історичного оповідання»3.

Менш вдалою, на думку С.  Томашівського, є мова викладу, складна для дітей 
шкільного віку. Оглядач також звертає увагу на засилля у підручнику мовних арха-
їзмів. Попри такі критичні зауваження, у підсумку С. Томашівський відзначив: «Ся 
книжка – загалом беручи – зовсім вдатна, в деяких частинах навіть дуже добра, варта 
того, щоб до неї заглядали не тілько дітвора з “народних і виділових шкіл”, як стоїть 
у заголовку, але й старші ученики й учениці; для сих надається як вигідне repetitorium 
найважніших історичних подій при більших партіях науки»4.

Подібні піднесені оцінки спостерігаємо у рецензії С. Томашівського на іншу пра-
цю М. Кордуби – «Ілюстровану історію Буковини». На переконання критика, «попри 
увесь популярний характер нарису, держав ся автор наукових форм, прийнятих у 
новочасних історичних підручниках – дати погляд на ріжні сторони політично-соці-
яльного і національно-культурного житя, хоч і як се в короткім оповіданю мусить 
вийти мініятурним»5. Особливо похвальною для М. Кордуби, на думку рецензента, є 
соборницька домінанта підручника – намагання автора завжди поєднувати історію 
буковинського краю з долею всього українського народу, що було покликане вихову-
вати цінності національного єднання. Аналізуючи методичну складову підручника, 

1 Korduba M. Die Anfänge des ukrainischen Kosakentums (Mychajlo Hruševśkyj. Istorija Ukrajiny-
Rusy [Geschichte der Ukraine] Bd. VII. Kozaćki časy do r. 1625 [Zeitalter der Kozaken bis z. J. 1625]. 
Kiev-Lemberg 1909. (X + 624 S.). Materialy do istoriji ukrajinśkoji kozaččyny vydani pid zahalnoju 
redakcijeju M. Hruševśkoho [Materialien zur Geschichte des ukrainischen Kozakentums, hrg. Unter 
Leitung des Prof. Hruševśkyj] Bd. I. Dokumenty po rik 1631 zibrav i vydav Ivan Krypjakevyč [Dokumenty 
bis zum J. 1631, gesammelt und hrg. Von J. Krypjakevyč]. Lemberg 1908. (46 + 407 S.) [Vol. VIII der 
Fontes historiae ukraino-russicae.]) // Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. – Berlin, 1912. – Band 
II. – S. 367–381.

2 Томашівський С.: Др. Мирон Кордуба – Картини із Всесвітньої історії для народних і виділо-
вих шкіл. (Виданє тов. «Українська школа в Чернівцях»). Ч. 1909, ст. 128 // Наша школа. – 1910. – 
Кн. 1. – С. 47.

3 Там само. – С. 48.
4 Там само. – С. 49.
5 С.Т. [Томашівський С.]: Др. Мирон Кордуба – Ілюстрована історія Буковини, Чернівці 1906, 

ст. V+87 // Записки НТШ. – 1907. – Т. LXXVI. – С. 213.
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С. Томашівський вказує, що «книжечка в кожній своїй частині відповідає загальним 
результатам найновіших дослідів, писана sine ira et studio, [...] виклад ясний»1. Відзна-
чив рецензент також ілюстративне оформлення підручника, котре виконує, на його 
переконання, важливу виховну функцію, через візуальний образ знайомлячи учнів-
ську молодь зі знаковими подіями минулого рідного краю. Підсумовуючи свою оцін-
ку книги М. Кордуби, критик вказав, що «авторови належиться щира подяка за неї».

Не менш піднесено С. Томашівський оцінив студію І. Кревецького, присвячену 
історії галицького краю ХІХ ст. Вже на початку огляду рецензент відзначив: «[...] Не 
можу скрити радости, що в тов. Кревецькім дістаємо нового робітника на ниві істо-
ричної науки як раз галицько-руських політичних обставин в середині ХІХ в.»2. Вка-
зуючи на новаторський характер поставлених проблем і повноту джерельного опра-
цювання теми, оглядач водночас віднотовує деякі «методичні хиби» молодшого 
колеги, котрі полягають у перевантаженні наративу цитатами з джерел, що відволі-
кає увагу читача від основного сюжету. Наслідком такого підходу, на думку С. Тома-
шівського, є також зменшення критичної складової дослідження і відсутність за-
гальних висновків. Як бачимо з наведених прикладів, найбільше в середовищі учнів 
М. Грушевського поціновувався фаховий рівень наукового продукту, його відповід-
ність тогочасним історіографічним стандартам.

Однак не всі учні М. Грушевського так прихильно ставилися до своїх дещо молод-
ших колег. Прикладом може послужити гостра критика М. Кордубою праці І. Джид-
жори «Економічна політика російського правительства супроти України в 1710–
1730  рр.», на підставі якої той здобув у Львівському університеті докторат. На 
противагу всім іншим рецензентам, котрі загалом схвально відгукнулися на твір 
І. Джиджори, чернівецький історик в уїдливому тоні доволі критично оцінив працю 
молодшого колеги на сторінках «Діла», зверхньо порадивши йому «не псувати папе-
ру безвартними здогадами і комбінаціями». Віднотовуючи «важні методичні прома-
хи», М. Кордуба закинув автору «Економічної політики» невідповідність між всту-
пом і висновками студії: декларація значного розвитку торгівлі козацького 
гетьманату на початку книги входила в суперечність із підсумковою тезою про нега-
тивні наслідки торгівельної регламентації під час реформ Петра І3.

У своїй відповіді, яку з незрозумілих причин «Діло» відмовилося друкувати, 
І. Джиджора продемонстрував численні пересмикування його тез, а закиди опонента 
назвав «несправедливими» і «безцеремонними». Закінчуючи свою відповідь, з від-
чутними нотками образи львівський історик зазначив: «Але одного все таки можна 
від д[обродія] Кордуби жадати: Коли вже не доброї волі супроти критикованого ним 
автора, то в усякім разі сумлінности в реферованю думок чужих праць без огляду на 
те, чи вони йому подобаються чи ні»4.

1 Там само.
2 С. Т. [Томашівський С.]: Іван Кревецький – Цуцилівська тривога в 1848 р. Причинки до історії 

останніх днів панщини в Галичинї... Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичинї в 1848–49 рр. ... // 
Записки НТШ. – Т. LXXIV. – 1906. – С. 223.

3 Кордуба М. З нашої наукової літератури. Іван Джиджора. Економічна політика росийського 
правительства супроти України в 1710 до 1730 рр. Львів 1912. (Відбитка із Записок наук. тов. ім. 
Шевченка т. XCVIII, CI, CIII, CV) // Діло. – Ч. 230. – С. 1–3.

4 Пришляк В. Мирон Кордуба та Іван Джиджора: рецензент і автор // До джерел: Збірник нау-
кових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70–річчя. – Київ; Львів, 2004. – С. 542.
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Сучасний дослідник згаданого конфлікту Володимир Пришляк, осмислюючи мо-
тиви критичного виступу М. Кордуби, поряд із суто фаховими моментами наголо-
сив: «У цій ситуації, можливо, ще й додались та «заграли» амбіції М. Кордуби, еле-
ментарна заздрість, що не залишився у Львові, як Джиджора, а змушений був 
учителювати в гімназії в Чернівцях»1. На нашу думку, цей конфлікт можна розгляда-
ти як своєрідну скептичну реакцію представників старшої гілки школи на творчі по-
шуки молодших колег. Підстави для такого висновку дає оцінка згаданої рецензії 
М. Кордуби ще одним представником молодшої гілки школи Миколою Залізняком, 
який у своєму листі до І. Джиджори піддав сумніву «занадто білими нитками шиту» 
«підозрілу й мало переконуючу» рецензію старшого колеги2.

Втім, у середовищі учнів М. Грушевського були й набагато гостріші конфлікти – 
вже не професійні, а особистісно-етичні. Найбільш яскравим прикладом такого кон-
флікту у львівській школі служать уже неодноразово згадувані події в НТШ у 1913 р., 
коли деякі представники старшої та молодшої гілок, не так давно об’єднані в стару та 
нову «фамілії», кардинально розійшлися в оцінках суспільно-політичної та науко-
во-організаційної практики вчителя. Однак важливо, що більшість учнів М. Грушев-
ського, навіть ті, що не належали до його ближчого кола, не підтримали відвертих 
інсинуацій на адресу вчителя, засудивши методи боротьби С. Томашівського як ціл-
ковито аморальні.

Підсумовуючи наші спостереження над комунікативною природою та психоло-
гічним кліматом львівської історичної школи Михайла Грушевського, відзначимо, 
що вона вельми нагадувала київську джерелознавчу школу Володимира Антоновича. 
Відтворюючи власний вдалий досвід спілкування з учителем, львівський професор 
наслідував його поведінку у налагодженні контактів і поводженні з молодшими ко-
легами. Проте, на відміну від київської школи, невеликий розрив у віці між М. Гру-
шевським і більшістю його учнів (10–15 років), а також відсутність соціальних бар’є-
рів, природно, скорочували психологічну дистанцію, поглиблюючи емоційну 
близькість і налаштовуючи на відвертість у спілкуванні як між учителем і його вихо-
ванцями, так і в середовищі самих молодих дослідників. Усе це сприяло становленню 
демократичних традицій школи, що виявлялося у всіх сферах її функціонування: 
міжособистісній комунікації, обговоренні наукових проектів, способів і форм їх ре-
алізації та презентації і т. ін. Згаданий демократизм був притаманний також культурі 
конфліктних ситуацій: свої рації сторони з’ясовували відверто, були налаштовані на 
швидке подолання суперечностей, адже всі представники школи визнавали цінність 
спільної наукової праці та досягнення ідеальної мети модернізації української науки.

Поряд із тим у сприйнятті учнями особи М. Грушевського відбувалася поступова 
трансформація: з категорії лектора-викладача він переходив в іпостась наукового ке-
рівника, що передбачало щільніше спілкування з учителем, а отже, більшу поінфор-
мованість про його повсякденне життя. Таким чином, на зміну ідеалізації образу на-
ставника приходило реалістичне, подекуди навіть критичне бачення. Прояви цього 
можемо зауважити у класичному конфлікті «батьків та дітей», коли керівник школи 
не завжди встигав реагувати на зростаючі амбіції учнів. Найгостріший конфлікт, 

1 Пришляк В. Михайло Грушевський та Іван Джиджора: учитель і учень у світлі взаємного лис-
тування // Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана 
Джиджори. – С. 29.

2 Пришляк В. Мирон Кордуба та Іван Джиджора: рецензент і автор. – С. 545.
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котрий у 1913 р. розколов учнівське середовище на прихильників і противників учи-
теля, спровокували позанаукові чинники, пов’язані з ускладненням суспільно-полі-
тичного ландшафту в Галичині. Відзначимо також, що крізь призму відтворених ко-
мунікативних практик проглядає особа самого М.  Грушевського як людини 
доброзичливої, комунікабельної, прямолінійної, надзвичайно вимогливої як до себе, 
так і до найближчого кола співробітників. Загалом, зауважені комунікативні особли-
вості не тільки дали змогу ефективно функціонувати школі протягом майже двадця-
ти років, але й уможливили, після вимушеного розриву, подальшу співпрацю її пред-
ставників у міжвоєнний час.

2.4. Учні та вчитель у роки війни та повоєнний час

Перша світова війна, що принесла М. Грушевському тривожні поневіряння по до-
розі до Києва, а згодом заслання у російську глибинку, обірвала будь-які контакти 
вченого навіть з тими небагатьма львівськими учнями, котрих він уважав за своїх 
прихильників у конфлікті 1913 р. (до таких, наприклад, можемо віднести І. Джиджо-
ру та, до певної міри, М. Кордубу). Принаймні, за роки війни до нас не дійшло листу-
вання М. Грушевського з жодним із представників його школи, хоча тут слід брати до 
уваги руйнівний для збереженості особових архівів чинник воєнного лихоліття.

Виїхавши (як виявилося, назавжди) з Галичини, М. Грушевський, утім, надалі за-
лишався у публічному дискурсі краю, адже надто потужним і тривалим був його 
вплив на громадське життя. Після початку війни зі звичною зацікавленістю галицька 
громадськість – як українська, так і польська – обговорювала публіцистичні виступи 
вченого, присвячені актуальним питанням сьогодення. При цьому особливо прискі-
пливою була увага до відповіді М.  Грушевського на статтю професора Київського 
університету Юліана Кулаковського «Русским людям, именующим себя “украинца-
ми”», в якій автор, пов’язавши наукові зацікавлення та педагогічну діяльність львів-
ського професора з його громадсько-політичною практикою, закинув останньому 
причетність до організації Українських січових стрільців та їх участі у боях на боці 
Австро-Угорщини на тій підставі, що серед стрільців було багато учнів М. Грушев-
ського – студентів Львівського університету. У відповідь на ці звинувачення М. Гру-
шевський, перебуваючи у непевній ролі політичного засланця, змушений був ви-
правдовуватися на сторінках газети «Речь», заявивши, зокрема, що «австрійська 
орієнтація не є вирішенням українського питання; що цей політичний настрій не 
має жодного впливу [...]»1.

Довкола відповіді М. Грушевського його опонентові, особливо в аспекті проросій-
ських висловлювань останнього, польська преса Галичини здійняла багато галасу2. 
Це призвело до порушення проти вченого кримінальної справи цісарсько-королів-
ським польовим судом при військовій комендатурі Львова, а також дисциплінарної 
справи у Львівському університеті. Розпочавши слідство по звинуваченню М. Гру-

1 Грушевський М. Тлінний прах // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П.Сохань, Я.Даш-
кевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 2005. – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори 
(1907 – березень 1917)». – С. 420.

2 Ciekawa enuncya prof. Hruszewskiego // Gazeta Wieczorna. – Lwów, 1915. – № 2572; Enuncja prof. 
Hruszewskiego // Kurjer Lwowski. – Lwów, 1915. – № 427; Oryentacya rosyjska ukraińców rosyjskich // 
Ilustrowany Kurjer Codzienny. – Kraków, 1915. – № 297.
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шевського у державній зраді, дирекція поліції у м. Львові відкликала з фронту для 
допиту заступника начальника І полку Українських січових стрільців і фактичного 
голову НТШ С. Томашівського. Він дав загалом потрібні для захисту М. Грушевсько-
го свідчення, але водночас неприхильно відгукнувся про різнопланову діяльність 
свого колишнього вчителя на галицькій землі.

Серед іншого, колишній учень М.  Грушевського виклав також власне бачення 
його наукової праці. Так, про «Історію України-Руси» він відгукнувся як про «незви-
чайно важко написаний твір з величезною кількістю дат, який, отже, з уваги на цю 
властивість можна схарактеризувати як старанно [написаний] збірник...», позбавле-
ний «однорідної керівної думки»1. Популярні книги М. Грушевського, на думку С. То-
машівського, характеризуються «незграбним стилем». Через ці риси, переконував 
допитуваний, історичні гіпотези М.  Грушевського не мали значного поширення в 
українському суспільстві та більш-менш поважного впливу на молодь.

Натомість, значно більший попит у неї, твердив галицький історик, мали суспіль-
но-політичні гасла українського професора, його громадський чин і незалежна по-
става у Львівському університеті. Втім, наголошував С. Томашівський, М. Грушев-
ський не скористався цим своїм впливом, «щоб здобути цю молодь для певної ідеї». 
Тут українському вченому залежало, як переконував допитуваний, на звичайному 
марнославстві: «Він був невимовно честолюбним і в усіх своїх вчинках керувався 
задоволенням цього честолюбства»2. Такий, дещо карикатурний образ колишнього 
вчителя, істотно контрастував з попередніми оцінками С. Томашівського, неоднора-
зово висловленими у довоєнний час. Згадана метаморфоза мала у своїй основі, ма-
буть, поряд зі зрозумілими особистими, також історіографічні (становлення держав-
ницької історіософської моделі), й політико-ідейні (гострі дискусії в українському 
політикумі довкола проблеми вибору зовнішньополітичної орієнтації у світовій вій-
ні) причини.

Ці свідчення С.  Томашівського, завдяки Олександру Колессі, в короткому часі 
стали відомі в галицькому середовищі, відштовхнувши від нього багатьох знайомих. 
Так, намагаючись з’ясувати причини охолодження К. Студинського у ставленні до 
нього, С. Томашівський отримав таке пояснення: «Коли однак питаєте, що стоїть на 
перепоні нормальних відносин товариської згоди між Вами а мною, то прошу приня-
ти у відповідь, що тільки становище заняте Вами супроти проф. Грушевського, для 
якого особи ціла українська суспільність повинна відчувати найглибшу вдячність і 
пошану, як для великого громадянина і ученого та незрівняного організатора куль-
турної праці на галицькій землі»3. У свою чергу С.  Томашівський написав: «Щодо 
мого відношення до проф. Грушевського, то я сам добре свідомий того, що воно при-
брало дуже нещасливу форму, чого сам найбільше жалую, й багато дав би за те, як так 
не сталося...»4. Далі він висловлює своє бачення вартості історичних праць учителя, 
фактично заперечуючи нещодавні свідчення: «[...] Нема жадної причини мені давати 

1 Антонович М. Зізнання Степана Томашівського: коментарі і переклад // УІ. – 1972. – № 1–2. – 
С. 96.

2 Там само.
3 У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891–1941).  – К.: Наук. 

думка, 1993. – С. 308.
4 Там само. – С. 309.
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проф. Грушевському сатисфакцію, як ученому, бож кожному звісно, що може ніхто з 
українців більше не причинився до укріплення сеї слави його імени, як я саме; сього 
переконаня не змінив доси (чого недавні докази друком) і чень на будуще не матиму 
підстави думати инакше»1. Водночас галицький історик підтвердив своє неприйнят-
тя суспільно-політичної практики М. Грушевського на галицькому ґрунті у передво-
єнне десятиліття.

Свідчення С. Томашівського перед австрійським судом залишили у сучасників ще 
більший несмак, аніж його анонімні брошури проти вчителя напередодні війни. На-
віть ідейні прибічники галицького вченого обурювалися його слабкодухістю, слуш-
но вказуючи, що навіть довголітні опоненти М. Грушевського з Львівського універ-
ситету відмовилися давати компрометуючі українського колегу свідчення. 
Наприклад, був неприємно вражений аморальністю С. Томашівського В’ячеслав Ли-
пинський. У листі до Д. Дорошенка він писав: «Вся сіль тут не стільки в зізнаннях 
(хоч і вони для Томашівського характерні), але в тім, що ніхто з професорів універ-
ситету, навіть ні один Поляк, не хотів таких зізнань складати»2. Відзначимо, що зга-
дані свідчення С. Томашівського, котрі були спопуляризовані на шпальтах львівської 
періодики3, стали постійним елементом його морального тортурування у міжвоєн-
ний час, коли в запалі полеміки ідейні опоненти вченого вичерпували інші аргумен-
ти4. Урешті-решт, вчений був змушений залишити Львів і виїхати (як виявилося, на-
завжди) до Кракова.

Зауважимо, що в грушевськознавчій літературі доволі популярним є змальова-
ний щойно сюжет зі свідченнями С. Томашівського перед австрійським судом. Нато-
мість, практично незнаним є факт, що в згаданій кримінальній справі свідком прохо-
див ще один представник львівської історичної школи Степан Рудницький. Про ці 
події він розповів слідчим у Харкові після арешту в 1933 р.: «Опісля [початку війни] 
обвинювано його [М. Грушевського] навіть у ворожнечі до Німеччини й Австрії й 
мене (мабуть у 1917 р.) кликано в Відні до дирекції поліції, щоби я дав характеристи-
ку Грушевського з цього боку. Я подав правдиву, С. Томашівський неправдиву й дуже 
неприхильну для Грушевського. Що було далі з цею справою, не знаю»5 (курсив слід-
чого. – Авт.).

Не маємо свідчень про контакти М. Грушевського з його львівськими учнями в 
добу Української революції. Утім, зважаючи на тотальну зайнятість голови Цен-
тральної Ради державотворчими справами та численними популяризаційними про-
ектами це радше не повинно дивувати. Невідомо також, чи галицькі історики нама-
галися відновити взаємини з колишнім учителем – війна гостро поставила перед 
західноукраїнською інтелігенцією завдання державного будівництва та питання осо-
бистого виживання, тож решту справ довелося відкласти до спокійніших часів.

1 Там само. – С. 310.
2 Листування В. Липинського / Ред. Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – Т. 1. – К.: 

Смолоскип, 2003. – С. 642.
3 Історичні документи // Новий час. – Л., 1924. – Ч. 83. – С. 3–4; Ч. 84. – С. 3–4; Ч. 85. – С. 2; Ч. 

86. – С. 3; Ч. 87. – С. 3–4; Ч. 88. – С. 3; Ч. 89. – С. 3; Ч. 90. – С. 3–5.
4 Студинський К. Чи рішено розважно? // Українське слово. – Л., 1917. – Ч. 139. – С. 2; Ч. 146. – 

С. 2; Ч. 147 – С. 2–3.
5 Прага–Харків–Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького. – К.: Ін-т укр. 

археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського, 2007. – С. 87–88.
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Більше можливостей бути поінформованим про галицьке суспільно-політичне та 
культурно-наукове життя загалом та про своїх учнів зокрема М. Грушевський отри-
мав, виїхавши на еміграцію до країн Західної Європи в 1919 р. Про його зацікавле-
ність долями молодших колег у ті буремні роки свідчать тогочасні листи до львів-
ських кореспондентів. Особливе занепокоєння М.  Грушевського викликали чутки 
про тяжку хворобу його улюбленця І. Джиджори. Про ті події вчений згадував: «Я в 
тім часі, виїхавши за кордон, робив розпачливі зусилля, щоб його видобути на захід, 
до Праги – але мої телеграми прийшли вже за кілька день по його смерти. Джиджора 
помер у своїм ріднім селі 22 квітня 1919 року, на сороковім році життя – не довер-
шивши своєї наукової праці, не мавши змоги ступити в ряди робітників Нової Укра-
їни»1. Прикметно, що одну зі своїх публіцистичних праць того часу, адресовану до 
української молоді, вчений присвятив саме пам’яті «найдорожчого ученика і друга»2.

Прикметно, що у цей час М. Грушевський опосередковано цікавився навіть справа-
ми С. Томашівського. Так, у листі до К. Студинського від 22 липня 1922 р. серед іншого 
читаємо: «Чи Томашівський теж у Львові уже [?]»3. Відзначимо, що в листах еміграцій-
ної доби відчувається відгомін старої образи на колишнього близького приятеля. 
М. Грушевський із прикрістю віднотовує завуальовану в тогочасній публіцистиці кри-
тику С. Томашівським його політичної праці на чолі Центральної Ради та намагання 
бути діяльним у еміграційному політикумі4. Через давню образу М. Грушевський був 
навіть готовий, за порадою К. Студинського, опублікувати наведені вище свідчення 
С. Томашівського перед австрійським судом у роки війни. Цю ідею, кваліфікуючи ко-
лишнього учня «донощиком-клеветником»5, він назвав «здоровою гадкою»6.

У тогочасному листуванні відчувається також задавнена образа М. Грушевського 
на іншого львівського учня – одного з ініціаторів конфлікту 1913 р. – І. Кревецького. 
Прикметно, що своїх ідейних опонентів М.  Грушевський у тому часі називає саме 
збірним ім’ям «Томашівських» і «Кревецьких» і пише колегам, що їхні критичні за-
уваги «не повинні впливати на наші вчинки: щоб ми не робили, все вони вважати-
муть їх недобрими, бо се ми то робимо»7 (підкреслення М. Грушевського. – Авт.). 
Втім, найбільше в епістолярію київського академіка дістається саме С. Томашівсько-
му, постать котрого перетворюється на символ зрадництва та наклепу. Так, змальо-
вуючи К. Студинському перипетії свого протистояння з керівниками ВУАН, М. Гру-
шевський пише: «Ви от прикро вражені випадом Кримського [...]; щоб Ви сказали, 
якби я Вам розповів, що я довідався в Харкові – яким чисто політичним донощи-
ком-клеветником він виступає против мене перед урядовими кругами, чисто, як То-
машівський»8 (підкреслення наше. – Авт.).

1 Грушевський М. Передмова // Джиджора І. Україна в першій половині XVII віку: Розвідки і 
замітки. – К., 1930. – С. VІІ.

2 Грушевський М. Листи до молоді (Пам’яті найдорожчих учеників і друзів: Івана Джиджори і 
Миколи Федюшки-Євшана) // Наш стяг. – Відень, 1921. – Ч. 1. – Серпень. – С. 15–28.

3 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.)  / Упоряд., археогр. 
передм. Г.Сварник. – Львів; Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 1998. – С. 25.

4 Там само. – С. 62.
5 Там само. – С. 173.
6 Там само. – С. 64.
7 Там само. – С. 105.
8 Там само. – С. 173.



147

Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

До старих образ на колишніх учнів з передвоєнних часів на початку 1920-х років 
додалася нова прикрість, заподіяна молодими галичанами – відновлення, без відома 
колишнього головного редактора, під кермою Дмитра Донцова «Літературно-науко-
вого вістника», котрий зайняв дуже критичну поставу щодо праці видатного істори-
ка на еміграції. Цей учинок М. Грушевський у листі до К. Студинського назвав «дуже 
болючим актом», поставивши його навіть в один ряд з «конспірацією 1913 року»1. 
Учений певний час гнівався на учнів, котрих побачив серед співробітників відновле-
ного «Вістника». Так, у листі до К. Студинського він зізнався: «Торік мене просив до 
співучасти в “Записках” історич[ної] секції Крипякевич, але я був саме тоді дуже зне-
охочений інцидентом з “Літ[ературно]-Наук[овим] Вістн[иком]”, а що бачив і його 
між учасниками того псевдо-Вістника, то й не відписав йому»2.

В еміграційні роки М. Грушевському також дошкуляло те, що його колишні учні, 
беручи участь у конкуренційних культурно-освітніх та громадсько-політичних акці-
ях, подекуди «перебігали» дорогу вчителю. Наприклад, за свідченнями С. Рудниць-
кого, він «попав з ним [М. Грушевським] удруге в конфлікт у Відні 1920/1 при закла-
данні укр[аїнського] університету»3. Наскільки можемо судити з тональності листів 
ученого до тогочасних кореспондентів, такі ситуації були для нього неприємними. 
Так, з деякою образою М. Грушевський пише у листі до К. Студинського, що зусилля 
очолюваного ним Комітету «Голодним України» підважує подібна за завданнями іні-
ціатива, у якій задіяний також М. Залізняк, а це може загрожувати налагодженій сис-
темі отримання допомоги від американських земляків4. Що цікаво, за інформацією 
того ж таки К. Студинського, львівські учні не вірили у партійну безпристрасність 
учителя при розподілі коштів, зібраних Комітетом «Голодним України». У листі до 
М. Грушевського читаємо: «Всякі Крипякевичі та Кревецькі переконані, що у Відни з 
тих гроший кормляться с. р. (есери – сторонники Ваші)»5.

Небайдужими до справ колишнього вчителя на еміграції були також його львів-
ські учні. Наприклад, доволі оперативно після появи у Відні «Початків громадян-
ства» про цей факт у листі до І. Кревецького повідомляє І. Крип’якевич: «Грушев-
ський за кордоном видав ... Соціологію і кілька підручників укр[аїнської] історії»6. 
Щоправда, ставлення тогочасної української громади по правий бік Збруча до М. Гру-
шевського після поразки політики Центральної Ради було скептичним, а подекуди й 
відверто ворожим, що істотно ускладнювало налагодження конструктивних взає-
мин в українському середовищі на еміграції. Тогочасні тертя між прихильниками та 
опонентами М. Грушевського добре передає зміст листа В. Липинського до І. Кре-
вецького: «Представте собі, вже кілька місяців хочу дістати послідні два томи Історії 
Грушевського про Хмельниччину і, смішно сказати, помимо всіх заходів – не можу. 
Автор зі мною як з “реакціонером”, “контрреволюціонером” і т. д. не піддержує ні-

1 Там само. – С. 144.
2 Там само. – С. 72–73.
3 Прага – Харків – Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького. – К.: Ін-т 

укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського, 2007. – С. 141.
4 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 27.
5 ЦДІАУК. – Ф.1235. – Оп. 1. – Спр. 95 (Листування з друкарнями в Празі, Відні та інших містах 

про видання і продаж книг). – Арк. 9 зв.
6 Стеблій Ф. З листування Івана Крип’якевича до Івана Кревецького  // Іван Крип’якевич у 

родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 386.
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яких зносин, у Відні в книгарнях вона чомусь не продається, есери продати мені її 
відмовили (так!), а на свої листи до Галичини в цій справі не одержую відповіді»1.

Піддалися таким настроям також представники львівської історичної школи. На-
приклад, у своїй тогочасній публіцистиці С. Томашівський постійно кпинив з рапто-
вого полівіння свого вчителя. В одному з нарисів книги «Під колесами історії», при-
міром, читаємо: «Спитайте знов у проф. Грушевського і тов[аришів], а довідаєтеся, 
що мета українського народу: боротися проти всіх і вся, доки на острові Айтутаки, в 
полумі світової соціальної революції, не пропаде останній слід капіталізму»2.

Згадані настрої помітні також у взаємному листуванні деяких учнів автора «Істо-
рії України-Руси», де пієтет до творчого генія колись шанованої й авторитетної лю-
дини поступився відвертому кепкуванню. Так, наприклад, на появу книги М. Гру-
шевського «З історії релігійної думки на Україні» відреагував у листі до 
І. Крип’якевича С. Томашівський: «Про нову працю Гр[ушевськ]ого знав ще в м[ми-
нулому] січні, і те, на чиє замовлення і чиї гроші вона написана. Перетеребимо по-
рядно в “П[олітиц]і”»3.

Про глибину кризи у ставленні до М. Грушевського колись близьких учнів свід-
чить ситуація з відновленими після закінчення війни «Записками НТШ». Обійняв-
ши посаду редактора цього видання, І. Крип’якевич, серед інших, звертався також до 
вчителя з пропозицією про співпрацю. Втім, цей учинок, як свідчить його лист до 
С. Томашівського, був нещирим: «Пишу до всіх без ріжниці за співробітництвом – 
навіть писав до старого Грушевського, – чекаю, яку дістану відповідь!»4. Ще різкіше, 
ніби виправдовуючись на закид С. Томашівського, І. Крип’якевич висловився у на-
ступному листі: «Гріх може і те, що пишучи до всіх істориків на еміграції, писав я і до 
Грушевського: але орган громадський і науковий, не можливо стати на якомусь ви-
ключному становищі, – хоч би редактор уважав його одиноко справедливим»5. Пев-
ну поблажливість, яка відчувається у згаданих щойно словах колись близького учня, 
можемо також пояснити бажанням І. Крип’якевича догодити настроям свого корес-
пондента, чиє неприязне ставлення до М. Грушевського було загальновідомим.

Нехіть колишніх учнів до свого вчителя в той час у листах до М. Грушевського 
постійно віднотовував К. Студинський. Обурюючись поведінкою молодих галиць-
ких учених, він емоційно писав: «Прикро мені, коли дивлюсь на Ваших бувших уче-
ників, Томаш[івського], Крип[‘якевича], Крив[ецького], котрі завдячуючь Вам імя, а 
у котрих брак об’єктивної думки, коли розходиться о оцінку Вашої Особи, чи гадки. 
Бачу, яка ще з нас хамська нація! Лизуни, кар’єровичі, нещирі. Кождий радби почати 
історію від себе»6. Як доказ галицький учений навів дійсно скандальну ситуацію з 
обговоренням в НТШ кандидатури для здобуття премії з фонду Дембицького за най-

1 Липинський В. З епістолярної спадщини. Листи до Д.Дорошенка, І.Кревецького, Р.Метика, 
О.Назарука, С.Шелухіна / Упоряд. Т.Осташко, Ю.Терещенко. – К., 1996. – С. 54.

2 Томашівський С. Під колесами історії: Нариси і статті. – Берлін: Укр. слово, 1922. – С. 7.
3 Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / 

НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львів. від-ня; Упо-
ряд. Н. Халак. – Л., 2015. – С. 101.

4 Там само. – С. 39.
5 Там само. – С. 43.
6 ЦДІАУК. – Ф.1235. – Оп. 1. – Спр. 95 (Листування з друкарнями в Празі, Відні та інших містах 

про видання і продаж книг). – Арк. 10.
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кращу наукову працю. Філологічна та природописна секції кандидатом одноголосно 
запропонували М. Грушевського, «а Кордуби, Крипякевичі (Крив[ецького] тоді ще 
не було) в історичній секції на Вас не згодилися. Се страшна гумористика!»1 (підкрес-
лення К. Студинського. – Авт.).

Згаданий вище скепсис до особи М. Грушевського, тлумачення контактів з ним як 
чогось «гріховного» слідно також у справі видання сто тридцять третього тому «Запи-
сок НТШ», яким ще в 1919 р. львівські українці вирішили відзначити двадцятип’яти-
ліття «інтенсивної і богатої в результати наукової і культурної, та в части і політичної 
діяльности професора Михайла Грушевського» на галицькій землі2. Втім, як свідчить 
тогочасний епістолярій, багатьох виконавців загаданого проекту, зокрема учнів 
М. Грушевського, дратувала як ідея видання, так і особа ювіляра. Підтвердження цьо-
го знаходимо в листі І. Крип’якевича до С. Томашівського: «До таких гріхів, які треба 
покутувати, належить, між іншим, том “в честь” М. Грушевського, ухвалений виділом 
ще 1919 р. (як не помиляюся), що загатив дальші томи. Це вже минувшина, спадщина 
попереднього часу»3. Через півроку І. Крип’якевич знову повернувся до згаданої теми 
в листі до того ж кореспондента: «Записки, присвяч[ені] Грушевському, остаточно вже 
надруковані – ставимо хрест на цій милій справі»4. Цікаво, що сам ювіляр був воче-
видь поінформований про неоднозначне ставлення галицьких українців до ідеї ви-
дання тому на його пошану. Про це свідчить лист ученого до К. Студинського: «Склад 
тому дуже мішаний, і коли участь одних тішить і приємно хвилює, то від деяких імен 
стає гірко і тяжко на серці. Не того я надіявся, коли думав, що то буде через 25 літ – 10, 
15, 20 літ тому назад. [...] Прошу переказати подяку всім учасникам 133 тому, а особ-
ливо тим, які взяли участь справді з добрею волею, а не з песього обов’язку»5.

Попри такі настрої, у ювілейному томі все ж бачимо статті кількох представників 
львівської школи: самого І. Крип’якевича, а також М. Кордуби, І. Шпитковського та 
В.  Герасимчука. Особливо важливою у розрізі нашої теми є стаття В.  Герасимчука 
«Михайло Грушевський як історіограф України», котра висвітлювала внесок видат-
ного вченого в українську історіографію. Цей нарис підтверджує спостереження до-
слідників, що у той час В. Герасимчук чи не єдиний з представників львівської школи 
надалі зберіг беззастережний пієтет до особи вчителя. Це позначилося також на під-
несених оцінках, котрими рясніє його об’ємна та цікава, у багатьох відношеннях піо-
нерська історіографічна студія. Важливо, що в ній В. Герасимчук торкнувся також 
феномену львівської історичної школи: «М. Грушевський працював не тільки сам, у 
науковім кабінеті, але ще більше своєю сильною волею, приміром і помочю потягав і 
других, передовсім своїх учеників, до збірної праці, і якимсь дивним дивом, може 
вправді і без органічної підготовної традиції і тяглости, але консеквентно творить 
найпотрібніший апарат до широкої і інтенсивної наукової продукції»6.

1 Там само. – Арк. 7 зв.
2 Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України  // Записки НТШ.  – 1922.  – 

Т. CXXXIII. – С. 1.
3 Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906  – червень 

1930  рр.). – С. 42–23.
4 Там само. – С. 53.
5 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 74–75.
6 Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України  // Записки НТШ.  – 1922.  – 

Т. CXXXIII. – С. 7.
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Наукове життя у поруйнованій війною та польсько-українським протистоянням 
Східній Галичині відновлювалося надзвичайно повільно. Самі представники львів-
ської школи – фактично еліта тогочасної галицької історіографії – не могли похвали-
тися науковою активністю у перші повоєнні роки. С.  Томашівський, наприклад, 
скаржився у своїх листах приятелям: «Більше трьох років я історично-науковою про-
дукцією не займався [...]»1. Доволі цікавий збірний портрет колег по школі М. Гру-
шевського того часу у своєму листі до С. Томашівського змалював І. Крип’якевич: 
«[...] Срібний безплідний, Герасимчук живе всякими “ідеями”, які тяжко зловити на 
папір, Голійчук так довго маринував Орлика, аж Борщак знайшов автографи, Шпит-
ковський не відзивається. Др. Кордуба головно працює над іст[орико]-геогр[афіч-
ним] Словарем Галичини, справа дуже важна, але не скоро буде щось підготовлене до 
друку. Б. Барвінський пролонгує хроніку рода Барвінських, також має підготовити 
виданнє дрібних праць Ю. Целевича [...]. Кревецький зібрав багато матеріялу до ме-
муаристики і ріжних окремих тем [...]»2.

Дошкуляло учням М. Грушевського, як і решті української інтелігенції краю, то-
тальне безгрошів’я, адже нові господарі ситуації умовою працевлаштування на поса-
дах у державних установах зробили складання присяги. Це позбавило заробітків ба-
гатьох представників львівської школи, котрі вважали Східну Галичину окупованою 
українською територією і певний час відмовлялися від громадянства Другої Речі По-
сполитої. Тож історики були змушені братися за будь-яку оплачувану роботу, відкла-
даючи наукові заняття до сприятливіших часів. Цю ситуацію добре ілюструє відпо-
відь І. Крип’якевича на пропозицію С. Томашівського зайнятися написанням 
популярних книг: «Для мене у значній мірі [...] важна справа копійки, – якщо ціни у 
вас ліпші і певні, то я готов продаватися, – мушу...»3.

Попри змальовану вище картину, здобутий досвід Визвольних змагань сприяв 
посиленій історіографічній рефлексії, підштовхував представників середнього та 
молодшого покоління українських учених до ревізії класичних парадигм. Стало зро-
зуміло, що узвичаєні оцінки минулого не дають відповіді на виклики часу. Тож у се-
редовищі українських істориків, зокрема серед львівських учнів М.  Грушевського, 
поступово відбувалося певне розшарування, зумовлене пошуком нових концепту-
альних орієнтирів. Доволі влучно цю ситуацію змалював у листі до С. Томашівського 
І. Крип’якевич: «Ми всі, молодші, пережили також нашу катастрофу, вдумувалися в 
її причини і глядимо на нашу історію інакше, як дивилися 1913 і навіть 1918 р. Не 
відразу і не у всім можна перевести зміну: багато питань треба ще пережити і пере-
бороти в собі, приходить вагання і неконсеквенції, але взагалі ми ідемо до основної 
ревізії»4.

Унаслідок таких процесів галицькі історики, які колись творили ядро львівської 
школи, заговорили про необхідність нового об’єднання однодумців. Згадану ситуа-
цію добре ілюструє лист І. Крип’якевича до С. Томашівського: «Пару днів тому я го-
ворив з Кревецьким про се, чи не з’ясувати б нам спільно наші погляди, не передис-
кутувати важніших основних питань, не розділити праці, – і не виступати разом як 

1 Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906  – червень 
1930 рр.). – С. 35.

2 Там само. – С. 38.
3 Там само. – С. 40.
4 Там само. – С. 42.
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одна “школа”? Великою перешкодою є це, що ми розділені [...]»1. Представники про-
ектованої у листі школи своїми працями сформували державницький напрям укра-
їнської історіографії, що зайняв критичну поставу до ідей М. Грушевського. Певний 
час така критика не була публічною і проглядає у листуванні адептів нового напряму.

Відзначене вище емоційне ставлення львівських істориків до свого колишнього 
вчителя вийшло далеко поза межі Галичини і слідно навіть у листуванні О. Сушка, 
котрий у повоєнні роки жив і працював у США, тож не був безпосередньо занурений 
у тогочасне гостре ідейне протистояння. Щоправда, його сприйняття М.  Грушев-
ського було радше амбівалентним. Так, в одному з листів до головного редактора 
«Нової зорі» О. Назарука він твердить: «Ніхто може з українців не шанує проф. Гру-
шівського так високо як я»2. Але водночас, пишучи до іншого свого вчителя львів-
ського часу та близького приятеля К. Студинського, зізнається: «[...] До Проф. Гру-
шевського якось не маю серця писати [...]»3.

Розгорнута М. Грушевським на еміграції масштабна наукова та організаційна пра-
ця у короткому часі дала непересічні, як на повоєнний фінансовий голод і розлад, 
результати. Це дещо змінило негативну опінію західноукраїнської інтелігенції сто-
совно невдач ученого як голови Центральної Ради. Окрім цього, численні проблеми 
з функціонуванням НТШ у повоєнному Львові викликали ностальгійні спогади за 
майже взірцевим веденням справ його довголітнім головою наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. Усе це вплинуло на поступову переоцінку давніх стереотипів і колишніх 
конфліктів, пов’язаних з нібито «автократизмом» видатного історика. Наприклад, 
К. Студинський у листі до М. Грушевського від 23 вересня 1922 р. так передає настрої 
галицьких колег: «Коби Ви вже могли до нас вернути! Віджило би наукове життя, 
змігся би видавничий рух, а то стоїмо на місци без Вашого проводу. Недавно сказав 
[Іларіон] Свєнціцький: говорили про проф. Г[рушевського], що він диктатор. Дай 
нам, Боже, якнайбільше таких диктаторів, що видаватимуть рік річно 15 томів і гро-
ший на се роздобудуть! Згадуємо Вас часто [...]»4 (підкреслення К.  Студинсько-
го. – Авт.).

Зовсім іншої якості взаємини М. Грушевського з львівськими учнями набули піс-
ля повернення вченого з еміграції в березні 1924 р. Масштабні науково-дослідницькі 
проекти, передусім продовження «Історії України-Руси», вимагали співпраці та до-
помоги галицьких колег. Тож відновлення активного епістолярного діалогу М. Гру-
шевського з учнями, котрі не були безпосередніми учасниками конфлікту 1913 р., 
виявилося цілком очікуваним.

Початку 1924 р. сягають також спроби М. Грушевського повернутися до співпраці 
у колись очолюваному НТШ. Це сталося після обрання в 1923 р. головою Товариства 
Кирила Студинського – його давнього приятеля та колеги по Львівському універси-
тету. Вітаючи К. Студинського з таким почесним відзначенням, М. Грушевський ви-

1 Там само. – С. 43.
2 ЦДІАУЛ. – Ф. 359 (Назарук Осип – громадський діяч). – Оп. 1. – Спр. 321 (Листи Струтин-

ського М., Ступака Д., Сушка О. і Сушка Р.). – Арк. 11.
3 ЦДІАУЛ. – Ф. 362 (Студинський Кирило – академік). – Оп. 1. – Спр. 394 (Листи Сушка Олек-

сандра). – Арк. 38.
4 ЦДІАУК. – Ф.1235. – Оп. 1. – Спр. 96 (Листування з видавництвами «Канадійський ранок», 

«Обозрение», книгарнями В. Пауля у Відні, «Общественная польза» у Петрограді та ін.). – Арк. 
737 зв. Висловлюємо подяку С. Паньковій за звернення уваги на цей сюжет.
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словив надію на відновлення своєї праці в НТШ після періоду, коли «Томашівські, 
Гнатюки, Щурати і Кревецькі старалися потім можливо споганити або замовчати, 
вишкортувати пам’ять сеї моєї праці»1.

Втім, у 1924 р. львівські учні дали М. Грушевському новий привід для засмучен-
ня – ним стала поява відомої концептуальної статті І. Кревецького «Українська істо-
ріографія на зламі». Написана як рецензія на новаторські з історіософського погляду 
книги С.  Томашівського та В.  Липинського, стаття стала своєрідним ідеологічним 
маніфестом державницького напряму, котра значною мірою поривала з попередньою 
українською історіографічною традицією і містила відверто тенденційні оцінки 
творчого доробку М. Грушевського2, згодом розтиражовані на сторінках галицької 
періодики3. Звісно, вченого образили закиди колишнього учня. Свідчення цього зна-
ходимо у його листі до К. Студинського, де він емоційно назвав статтю в «Записках 
НТШ» такою, «которою історики Тов[ариства] Шевченка розривають з мною і инь-
шими “старими істориками” на користь Томашівського та Липинського!»4.

Цікаво, що цілком інакше захвалену І. Кревецьким працю С. Томашівського оці-
нив В. Герасимчук, знаний зі своєї сердечності до вчителя. У рецензії на шпальтах 
«Громадської думки» автор відмовив книзі старшого колеги в будь-якій вартості, від-
значивши, що все «написане з баластом всяких “історіософічно-фразіольогічних” 
штукаторій в тоні великої самопевности з додатком всіляких найріжноріднійших 
поучень, директив, лайок, обвинувачень на всі сторони – так читачів, як істориків, як 
і самих героїв... Тон, якого вживає автор, се тон певної агресії, яким звичайно послу-
гуються історики-догматики, коли то вони, аби своїм розумуванням надати упевню-
ючи тревалу вартість і довірє, комунікують їх в формі апріорно-розказової рішучо-
сти»5.

Кепкуючи з історіософських розважань С. Томашівського, показуючи їх цілкови-
ту неспроможність пояснити факти та події українського середньовіччя, В. Герасим-
чук виносить доволі неприхильний вердикт «Українській історії»: «Чогось справді 
нового і оригінального в значінню дійсних історичних вартостей, читач там в Нарисі 
не найде. А ці всякі здогади, “коректури” і коректурки, переліцитовування, підвис-
шування або обнижування в оцінці осіб і подій – це собі зовсім нешкідливі додатко-
ві причинки, які зовсім не зміняють істоти істориками – попередниками утвердже-
них основ – тай, що найважніше, вони не є провірені, приходиться тільки вірити на 
добре слово...»6. Прикметно, що навіть відвертий симпатик історіософських експе-
риментів С. Томашівського І. Крип’якевич у листі до І. Кревецького назвав рецензію 
колеги по школі «дуже інтересними замітами»7.

1 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 144.
2 Кревецький І. Українська історіографія на зламі  // Записки НТШ.  – 1924.  – Т. CXXXIV-

CXXXV. – С. 162.
3 Див., напр.: Кревецький Ів. Сучасна українська історіографія. Осередки  – представники  – 

напрями // Нова зоря. – Л., 1928. – Ч. 91 (193). – С. 6.
4 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 154.
5 Гарасимчук В. Кілька уваг до Нарису Української історії Стефана Томашівського // Громадська 

думка. – Л., 1920. – Ч. 33. – С. 2.
6 Там само. – С. 3.
7 Стеблій Ф. З листування Івана Крип’якевича до Івана Кревецького  // Іван Крип’якевич у 

родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 388.
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Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

Проте М. Грушевський укотре зміг переступити через старі та нові образи і фак-
тично першим простягнув руку співпраці львівським учням, що багатьом з них 
уможливило як реалізувати свої творчі плани, так і отримати вкрай необхідну фінан-
сову підтримку в умовах хронічного безгрошів’я. Це ще раз підтверджує вже згадану 
демократичність характеру українського професора та його емоційну виваженість. 
Так, уже в липні 1924 р. він цікавиться видавничим рухом на західноукраїнських 
землях і замовляє для бібліотеки ВУАН нові видання галицьких гуманітаріїв, зокре-
ма праці С. Томашівського та І. Крип’якевича1.

Відновлення контактів з львівськими учнями до певної міри вимагало від обох 
сторін рефлексії стосовно перерваних на тривалий час контактів. І тут бачимо, як 
М. Грушевський з властивою йому прямотою вказує учням на причини свого охоло-
дження до них. Наприклад, пояснюючи І. Крип’якевичу своє мовчання після отри-
мання листів, київський академік відверто пише: «З трьох листів, про котрі Ви згаду-
єте, я дістав тільки один, перший – з пропозицією участі в Записках, я відповів, що не 
маю зараз ніякого підхожого матеріалу для статті. Признаюсь, що був я тоді взагалі 
огірчений на колишніх львівських товаришів праці за те, що сталося в Вид[авничій] 
Спілці і з Літ[ературно]-Наук[овим] Вістником, в секреті від мене, особливо на тих, 
які в тім часі переписувалися зо мною, а про се затаїли, – але Вас персонально се не 
дотикало»2 (курсив М. Грушевського. – Авт.).

Відновлюючи співпрацю з львівськими учнями, М. Грушевський спочатку запро-
шував їх до участі у своїх численних видавничих проектах, насамперед, у відновлено-
му журналі «Україна», котрий планувалося зробити універсальним українознавчим 
часописом. При цьому звернемо увагу, що, мотивуючи свої пропозиції, головний ре-
дактор апелював передовсім до факту приналежності молодших колег до своєї шко-
ли. Так, у листі до Б. Барвінського він писав: «[...] Як свого колишнього ученика, за-
прошую Вас до пильнішої участи в наших виданнях»3 (підкреслення наше. – Авт.).

Серед інших запланованих проектів, участь львівських учнів була вкрай необхід-
ною при підготовці наукового збірника, присвяченого Західній Україні. Уперше пи-
тання залучення галицьких істориків постало, як свідчить протокол засідання АК 
ВУАН, вже у грудні 1925 р. На ньому М.  Грушевський інформував про написання 
листа до НТШ з пропозицією про співпрацю при виданні згаданого збірника, котрий 
планувалося зробити періодичним4.

Поряд із залученням до участі в академічних виданнях М. Грушевський нама-
гався також інституційно прив’язати до себе колишніх вихованців. З цією метою 
він ініціює і лобіює обрання їх членами очолюваних ним структур ВУАН: Історич-
ної секції, Науково-дослідної кафедри історії українського народу та Археографіч-
ної комісії. При цьому, дбаючи про постійне розширення кола співробітників своїх 
історичних установ, М. Грушевський мав на увазі також соборницьку мету – об’єд-

1 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 154.
2 Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (За матеріалами неопублікованого 

листування й мемуарів). – С. 342.
3 Відділ рукописів ЛННБУ імені В.  Стефаника.  – Ф. 11 (Барвінський О.).  – №  Барв. 3500.  – 

Папка 99 (Листи М. Грушевського). – Арк. 3.
4 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 10705–10807. Протоколи засідань Археографічної комісії 

ВУАН (4 квітня 1919 – 28 грудня 1931). – Арк. 71–71 зв.
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нання порізнених кордонами учених спільною працею для розбудови української 
культури. Відзначимо також, що саме М. Грушевський власноручно писав рекомен-
дації колишнім учням, акцентуючи при цьому на поважності їхнього наукового 
доробку. Наприклад, М.  Кордуба у рекомендації атестується як «звісний своїми 
науковими працями»1, а В. Герасимчук – автором важливих «праць з історії Украї-
ни XVII ст.»2.

Налагоджуючи співпрацю зі структурами ВУАН, львівські учні М. Грушевського 
передовсім ставали членами Археографічної комісії. Це було зумовлено практични-
ми потребами самого київського академіка зібрати необхідний матеріал для продов-
ження «Історії України-Руси». Сказане підтверджує лист М. Грушевського до колег з 
НТШ, в якому він просив «відновити й поповнити історичний матеріал XVII віку 
копіями та ексцерптами, із збірок львівських, краківських і варшавських»3. Для 
М. Грушевського співпраця з львів’янами була важливою з огляду на реалії наукової 
роботи в підрадянській Україні, коли було накладено негласне табу на закордонні 
відрядження. Тож участь галицьких істориків у київській АК була єдиною можливіс-
тю отримати документальний матеріал із західноєвропейських колекцій.

Високо цінуючи допомогу львівських археографів, М. Грушевський зазвичай за-
прошував їх на засідання АК ВУАН до Києва, коли йшлося про спільні проекти 
галицьких і наддніпрянських дослідників. Так, у листі до І. Крип’якевича читаємо: 
«Високоповажний товаришу! Отсим просим Вас прибути на археографічну нараду, 
призначену на дні 20–22 грудня с. р. На порядку дня: видання дипломатарія часів 
Хмельниччини»4. Подібні прохання бачимо також у листах М.  Грушевського до 
В. Герасимчука («Секція просить Вас на археографічну нараду, що має відбутися в 
місяці жовтні. Присутність Ваша дуже потрібна [...]»5) та М. Кордуби («Археогра-
фічна Комісія Укр[аїнської] Академії дуже просить Вас прибути на урочисті засі-
дання [...], щоб узяти участь в нарадах над розробленням археографічного пляну на 
р. 1928»6).

Першим у травні 1926 р. гідності члена АК ВУАН удостоївся один із найстарших 
представників львівської історичної школи Мирон Кордуба7. Інформуючи учня про 
обрання, київський академік наголошував на значущості та символічності цієї події: 
«[...] Прошу вважати сей титул члена археографічної комісії (титул досить високо у 
нас цінений) за видний знак Вашої духової приналежности до нашого наукового гур-
ту!»8. Галицький історик також розумів вагомість своєї тіснішої залученості до робо-

1 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 2373–2483 (Проект статуту Історичної секції. Списки членів 
секції...). – Арк. 191 зв.

2 Там само. – Арк. 195.
3 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 10705–10807. Протоколи засідань Археографічної комісії 

ВУАН (4 квітня 1919 – 28 грудня 1931). – Арк. 71–71 зв.
4 ЦДІАУЛ. – Ф. 309 (НТШ). – Оп. 1. – Спр. 160 (Листування з Академією наук УРСР про видання 

словника, обміну науковими виданнями та рукописами та з ін. питань). – Арк. 47.
5 Там само. – Арк. 46.
6 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 

М. Грушевського). – Арк. 169.
7 ДАЛО. – Ф. Р. 2923 (Кордуба Мирон Михайлович). – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 8.
8 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 

М. Грушевського). – Арк. 131.
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ти в українській Академії та дякував учителю за зусилля1. Одразу по обранні М. Кор-
дуба взявся за опрацювання українських матеріалів другої половини XVII – XVIII ст. 
в архівах Польщі.

Восени 1927 р. дійсним членом комісії став інший учень М. Грушевського – В. Ге-
расимчук. У відповідь на інформацію про своє обрання членом АК ВУАН галицький 
історик пише вчителю: «Дякую найсердечніше [...] за відзначення. По силам старати-
муся працювати в цім напрямі»2. За ініціативою М. Грушевського, В. Герасимчук про-
довжив розпочату ще перед війною справу збирання та опрацювання документів за 
1657–1665 рр.3. Як свідчить тогочасний епістолярій, київський академік докладав ве-
ликих зусиль, щоб згадані матеріали його учня були видані в одному з томів «Україн-
ського архіву».

Після кількох років праці в АК ВУАН, М. Грушевський ініціював обрання львів-
ських учнів членами Науково-дослідної кафедри та Історичної секції. Цікаво, що це, 
зазвичай, відбувалося за особистої присутності самих галицьких учених. Так, 23 бе-
резня 1928 р. на загальних зборах Історичної секції дійсним членом було обрано 
М. Кордубу. Як свідчить протокол зібрання, після обрання вчений виступив з допо-
віддю про «наукове життя Галичини»4. А 31 травня 1929 р. на засіданні Ради Історич-
ної секції її членом став В. Герасимчук5. Наступним із львівських учнів М. Грушев-
ського мав бути обраний І. Крип’якевич. У своєму листі до учня київський академік 
писав: «Сими днями затверджено дійсним членом Науково-Дослідчої Катедри Істо-
рії України Герасимчука. З певних мотивів я почав від нього, тепер поставимо Вашу 
кандидатуру»6.

Згідно з далекосяглими планами М. Грушевського, формалізація співпраці учнів з 
його історичними структурами мала стати першим кроком до того, щоб згодом можна 
було ініціювати обрання галицьких учених членами-кореспондентами ВУАН. Про це 
київський академік прямо пише у листі до М. Кордуби: «Як тільки буде упорядкована 
процедура вибору закордонних членів-кореспондентів Академії (як я, здається, згаду-
вав, на початку 1925 р. в сій справі повстали деякі неясности, які перебили дальші ви-
бори), я не залишу поставити справу про вибір Вас членом-коресп[ондентом] [...]»7.

Окрім цього, введення львівських учнів у штатні працівники, за задумом М. Гру-
шевського, давало надію на фінансування їхньої праці на постійній основі. Так, ін-
формуючи у своєму листі І. Крип’якевича про хід обрання галицьких колег членами 

1 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 7740–7778. Записки Археографічної комісії ВУАН в справі 
організації сітки архівосховищ на Україні і, зокрема, в Києві та про майбутню долю Литовської 
метрики і заяви про надання відряджень, про оплату праці, протоколи засідань та ін. 7 січня – 
23 грудня 1926 р. – Арк. 39.

2 Гирич І., Самсоник Н. Листи Василя Герасимчука до Михайла Грушевського. – С. 92.
3 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 10705–10807. Протоколи засідань Археографічної комісії 

ВУАН (4 квітня 1919 – 28 грудня 1931). – Арк. 86 зв.
4 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 2373–2483 (Проект статуту Історичної секції. Списки членів 

секції...). – Арк. 191.
5 Там само. – Арк. 155.
6 Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (За матеріалами неопублікованого 

листування й мемуарів). – С. 348.
7 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 

М. Грушевського). – Арк. 131.
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академічних структур, М. Грушевський додав: «Чей доб’ємося згодом і платні, тоді б 
Ви могли і на пенсію піти!»1. Про намагання М. Грушевського фінансово підтримати 
львівських учнів шляхом залучення до співпраці у структурах і виданнях ВУАН свід-
чать також його численні клопотання на адресу академічної влади про оплату їхньої 
праці2. Його листи до учнів останнього десятиліття сповнені інформації про дедалі 
проблематичніше отримання від харківських властей валюти і пересилання її до 
Львова, а також містять скрупульозні фінансові рахунки. Своєю чергою, фінансові 
звіти львівських істориків дають можливість переконатися у значній грошовій під-
тримці з боку вчителя.

У підсумку, завдяки зусиллям М.  Грушевського, діяльними співробітниками 
ВУАН стали В. Герасимчук, М. Кордуба та І. Крип’якевич. Відзначимо, що активна 
праця галицьких учених у структурах ВУАН, насамперед в Археографічній комісії, 
дала підставу навіть деяким сучасним дослідникам аргументовано твердити, що в 
1920-х роках під кермою М. Грушевського працювали дві археографічні комісії – у 
Києві та Львові.

Важливо, що особиста співпраця галицьких учених з ВУАН згодом переросла у 
повноцінні контакти між львівською та київською інституціями. У зверненні до 
львівських колег М.  Грушевський зазначав: «Загальне поліпшення матеріальних 
умов, а з тим – і наших наукових засобів, дозволяє нам звернутись до Вас з просьбою 
і закликом взяти участь і помогти нам в нашій науковій роботі – тому, що тепер ми 
маємо змогу оплачувати таку поміч»3. Запросивши працівників НТШ до участі у ви-
даннях ВУАН, М. Грушевський окреслив першочергові завдання археографічного ха-
рактеру для галицьких колег. Відзначивши, що «в ближчих часах ми ще не можемо 
звідси висилати наших співробітників на заняття до галицьких збірок», голова АК 
ВУАН вказав, що наддніпрянських істориків особливо цікавлять матеріали львів-
ських, краківських і варшавських сховищ. Передусім ішлося про колекції бібліотек 
Оссолінських, Красінських та Чарторийських, збірок Русецьких, Голінського та Гор-
жковського, а також теки Нарушевича. Невдовзі матеріали зі згаданих сховищ поча-
ли оперативно копіюватися і переправлятися до Києва на адресу М. Грушевського. 
Цією складною роботою керував М. Кордуба, котрий добирав копіїстів і визначав 
пріоритети їхньої археографічної праці. З його численних листів до київського ака-
деміка ми дізнаємося про особливості налагодження процесу копіювання джерел, 
розміри оплати праці, складнощі в надсиланні замовлених матеріалів і т. ін.4.

Зі свого боку, М.Грушевський запропонував галицьким колегам послуги праців-
ників його київських академічних установ у віднайденні потрібних для них матеріа-

1 Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (За матеріалами неопублікованого 
листування й мемуарів). – С. 348.

2 Див., напр.: ІР НБУ.  – Ф. Х (Архів ВУАН).  – №  7740–7778. Записки Археографічної комісії 
ВУАН в справі організації сітки архівосховищ на Україні і, зокрема, в Києві та про майбутню долю 
Литовської метрики і заяви про надання відряджень, про оплату праці, протоколи засідань та ін. 
7 січня – 23 грудня 1926 р. – Арк. 37, 40 і под.

3 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 9426–9434. Листування Археографічної комісії з історичною 
секцією та археографічною комісією Наукового товариства ім. Шевченка про копіювання та збір 
матеріалів з історії Західної України; повідомлення різних осіб про наявність у них готових праць, 
що можуть бути вміщені в Археографічний збірник. 8–29 грудня 1925 року. – Арк. 1.

4 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 69–75.
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лів у колекціях СРСР. Про важливість факту налагодження відносин між поділених 
кордонами двома провідними українськими археографічними інституціями свід-
чить також відзначення цієї співпраці у звіті АК за 1925 р.: «Комісія ввійшла в ближ-
чі зв’язки з львівською Археографічною Комісією Наукового Товариства ім. Шевчен-
ка і притягла її членів до участи в задуманих археографічних працях, передусім в 
черговій роботі: реєстрації археографічного матеріялу для соціальної і політичної 
історії другої половини XVII віку, для продовження корпусу матеріялів до історії ко-
заччини, розпочатого львівською комісією, актів московсько-українських, видава-
них свого часу Костомаровим і перерваних його смертю, і українського дипломато-
рія, котрого недостача так болючо відчувається істориками»1.

На важливості налагодженої зі структурами ВУАН співпраці для реалізації влас-
них планів наголошували також західноукраїнські вчені. Так, у своїй «Записці про 
кооперацію галицьких дослідників з Українською академією Наук в обсягу історич-
них наук» І. Крип’якевич відзначав: «Розпочаті від пару літ зносини галицьких уче-
них з Українською Академією Наук та зв’язаними з нею установами, хоч мали харак-
тер здебільша припадковий та неперіодичний, виявили велику користь для обох 
сторін, – зі зростом і поширенням наукової праці по обох боках кордону показується 
конечним не тільки інтенсивне продовжування цеї співпраці, але також уведення її у 
постійні норми і більш широку систему»2.

Свідченням тісних інституційних стосунків між галицькою та наддніпрянською 
археографічними комісіями є також той факт, що голова АК НТШ М.  Кордуба, 
прибувши до Києва на відзначення двадцятиліття смерті В. Антоновича в 1928 р., 
виступав на засіданні АК ВУАН із доповіддю про діяльність галицької комісії за 
останній період3. У наступному, 1929 р., про стан діяльності АК НТШ інформував 
київських колег І. Крип’якевич4. Голова комісії був надзвичайно задоволений співп-
рацею з львівськими учнями. Оцінюючи археографічну діяльність своїх галицьких 
вихованців, він наголошував, що «завдяки досвідченості і енергії [...] праця йде 
дуже успішно й швидко»5. Важливість для М. Грушевського налагодженої співпра-
ці підтверджує також його подяка М.  Кордубі та В.  Герасимчуку в передмові до 
дев’ятого тому «Історії України-Руси» за «цінну поміч» у пошуку та копіюванні не-
обхідних джерел6.

Відзначимо, що, налагоджуючи співпрацю між київською Академією та її львів-
ською посестрою, М. Грушевський намагався також фінансово підтримати останню, 

1 [Грушевський М.] Діяльність Історичної Секції Української Академії Наук в р. 1925  // Зап. 
Іст.-філол. відділу. – К., 1927. – Кн. ХІ. – С. XІI.

2 Крип’якевич І. Записка про кооперацію галицьких дослідників з Українською академією наук 
в обсягу історичних наук // Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Архів І. Крип’якевича. – 
Папка № 120 («Міста України XV–XVII ст.»). – Арк. 1.

3 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 10705–10807. Протоколи засідань Археографічної комісії 
ВУАН (4 квітня 1919 – 28 грудня 1931). – Арк. 107.

4 Там само. – Арк. 119 зв. Див. також: Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія). – С. 121.
5 [Грушевський М.] Діяльність Історичної Секції Української Академії Наук та звязаних з нею 

історичних установ в році 1926  // Записки Іст.-філол. відділу.  – К., 1928.  – Кн. ХVІІ (1928).  – 
С. ХХХІ.

6 Грушевський М. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. / Редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. – К. : 
Наук. думка, 1996. – Т. ІХ, кн. 1. – С. 5.
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з власного досвіду пам’ятаючи хронічну скруту української науки у Галичині. Так, у 
листах до тогочасного голови К. Студинського київський академік вказує, що постій-
но порушує перед академічною владою питання про повернення львівському това-
риству коштів, витрачених ще перед війною на копіювання документів, котрі згодом 
було вирішено публікувати під фірмою АК ВУАН1.

Налагоджена тісна наукова співпраця М. Грушевського з львівськими учнями у 
короткому часі відновлює колишні приязні, товариські взаємини. Таку метаморфозу 
можемо простежити у листуванні, котре до нас дійшло. Так, на зміну офіційним 
зверненням, нерідко, за радянською новомодою, на ім’я та по батькові, повертаються 
колишні узвичаєні звороти: «Дорогий (ім’я)!», «Високоповажний Товаришу!», «Висо-
коповажні Докторе!» тощо. Такої емоційностю сповнені підписи: «Ваш М. Грушев-
ський», «З щирим привітом», «З сердечним привітом» та ін. Подібну тональність 
учителю у своїх листах відвзаємнювали львівські учні. Відзначимо також, що, понов-
люючи свою співпрацю з НТШ, М. Грушевський саме учнів просить бути розпоряд-
никами його голосу на зборах Товариства2.

Близькість учителя та учнів проглядає також у порушуваній на сторінках листів 
проблематиці. Як і в передвоєнний час, М. Грушевський щиро тішиться з творчих 
успіхів своїх вихованців і навіть наважується давати їм – на той час визнаним украї-
ністам – поради наукового характеру. Так, коли М. Кордуба пише вчителю про намір 
писати працю про козацький похід 1663–1664 рр., М. Грушевський показує йому тех-
нічну складність цієї теми, зокрема, вказує на неможливість сягнути московських 
актів. А далі, як і годиться наставнику, відзначає: «Признаюсь одначе, що я цінив 
особливо Ваші студії з історії дипломатії, і думаю й тепер, що на сім полі мабуть Ваша 
праця була б цінніша – особливо з укр[аїнської] дипломатії західної! Напр[иклад] 
Хмельницький – Ракочі»3.

Про цілковите повернення колишньої сердечності у ставленні до львівських учнів 
свідчить також те, що М. Грушевський докладав значних зусиль для уможливлення їх 
приїзду до Києва, що поряд із особистісними та професійними мотивами мало та-
кож символізувати єдність порізнених Збручем українських наукових сил. При цьо-
му зауважимо, що про вироблення необхідних дозвільних документів та офіційних 
запрошень, добиваючись повного покриття дорожніх витрат галицьким колегам, 
дбав сам, уже літній на той час учений. Заохочуючи учнів до подорожі, він емоційно 
закликав: «Просимо приїхати як скорше. Є про що порадитись і порозумітись»4.

Львівські учні радо відгукувалися на такі пропозиції вчителя. Наприклад, М. Кор-
дуба на запрошення М. Грушевського відповідав: «Я дуже бажав похіснуватися наго-
дою і поглянути власними очима на теперішній Київ, побачитися post tot discrimina 
rerum особисто з Вами, своїм професором з університетських часів, та з вельмиша-
новною Вашою Сім’єю, відновити і иньші знакомства з передвоєнних часів. Особли-
во додав мені охоти до їзди Ваш останній лист зі сердечними запросинами, за котрий 

1 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 193.
2 Див., напр.: Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (За матеріалами неопу-

блікованого листування й мемуарів). – С. 361.
3 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 

М. Грушевського). – Арк. 161 зв.
4 Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (За матеріалами неопублікованого 

листування й мемуарів). – С. 347.
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Вам дуже дякую»1. Маємо докладну інформацію про візити до Києва В. Герасимчука, 
М. Кордуби та І. Крип’якевича, сповнені тривалих довірливих розмов з учителем. По 
поверненню з Києва до Галичини львівські учні М. Грушевського охоче ділилися з 
українською громадою краю своїми цікавими враженнями від зустрічі з учителем і 
особливостями його праці в новій суспільно-політичній ситуації2.

Цілковите відновлення колишньої сердечності у взаєминах між учителем та най-
ближчим колом учнів засвідчило також широке відзначення шістдесятилітнього 
ювілею М. Грушевського3. При цьому у багатьох ювілейних промовах зазвичай згаду-
валося творення вченим наукової школи в Галичині. Наприклад, від імені істориків 
НТШ голова Товариства К. Студинський відзначив: «Ви виховали цілий ряд учеників, 
які з вдячністю, з тугою згадують ті часи Вашого світлого проводу. Вдячні є Ваші уче-
ники, що Ви їх пригорнули до себе й виховали на наукових робітників, і вони в ниніш-
ню хвилину складають побажання, щоб Ви своїми монументальними працями дове-
ли громадянство до того, щоб розуміло свою історію, і щоб навчилось її творити»4.

У поліфонії численних привітань було чути голоси представників львівської шко-
ли. При цьому, що важливо, вони охоче експонували власну приналежність до грона 
учнів ювіляра. Так, у вітальній телеграмі З. Кузеля написав: «Прошу прийняти від 
Вашого вдячного ученика щиро-сердечний привіт з приводу Вашого ювілею літера-
турно-наукової діяльности [...]»5. Подібним було привітання від іншого представни-
ка школи С. Рудницького: «Хоч і розійшлись перед четвертьстоліттям наші шляхи: я 
покинув історію, пішов у природу, но все таки я з гордістю пишуся Вашим, Вас гли-
боко шануючим, щиро вдячним і до співпраці завсіди готовим учеником»6. Розлогою 
ювілейною статтею на сторінках «Літературно-наукового вістника» відгукнувся 
М. Кордуба, переконливо показавши фундаментальність його внеску в українську 
гуманітаристику7.

Про повернення колишньої емоційної близькості у ставленні львівських істори-
ків до свого вчителя протягом другої половини 1920-х рр. свідчить також їхнє взаєм-
не листування. Як і на початку ХХ ст., у ньому нерідко міститься обмін інформацією 
про справи старшого колеги, адже новини з підрадянських земель доходили зі знач-
ним запізненням. Наприклад, в одному зі своїх листів І.  Крип’якевич повідомляє 
М. Кордубі: «Михайло Сергієвич є на дачі в Китаєві, чи як його там звуть; Савченко 
поїхав до Москви і в Москві також є Герасимчук, але нічого не пише»8. Окрім цього, 
львівські історики нерідко повідомляли один одному про свою співпрацю з київ-
ськими академічними виданнями. Так, В. Герасимчук пише М. Кордубі про свої пла-

1 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 73.
2 Кордуба М. Вражіння з поїздки до Київа // Діло. – 1928. – Ч. 84. – С. 8.
3 Див. докл.: Тельвак В. Життєвий і творчий шлях М.Грушевського в ювілейних оцінках 

1926 р. // УІЖ. – 2008. – № 6. – С. 111–125.
4 Ювілей академіка М.С.Грушевського. 1866–1926. І. Ювілейні засідання. ІІ. Привітання. – К.: 

Видання ювілейного комітету, 1927. – С. 10.
5 Там само. – С. 123.
6 Там само. – С. 131.
7 Кордуба М. Академик Михайло Грушевський як історик (з нагоди ювилею) // ЛНВ. – 1926. – 

Т. XCI.
8 Відділ рукописів ЛННБУ імені В.  Стефаника.  – Ф. 61 (Кордуба М.).  – Оп. ІІ.  – Спр. 142 

(Крип’якевич Іван. Листи до Мирона Кордуби). – Арк. 9 зв.
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ни: «Я для Грушев[ського] думаю післати розвідку-студію про смерть Богуна і Вигов-
ського. Тамта тема влазить в його матерію (Хмельн[ицький] яко стратег) [...]. Се я сам 
знаю з певних жерел» (підкреслення В. Герасимчука. – Авт.)1.

Своєрідним продовженням взаємин М. Грушевського з галицькими учнями була 
співпраця між представниками львівської та київської шкіл. Початок їй поклав сам 
видатний учений. У листах до львівських учнів він постійно просив «не відмовляти 
помочи нашим співробітникам в книжках і копіях», не забуваючи й висловлювати 
подяку за сприяння2. Згодом така співпраця вже відбувалася без посередництва вчи-
теля. У взаємному листуванні львівських і київських учнів відчувається розуміння 
особливої наближеності до видатного вченого, котре скорочувало психологічну дис-
танцію між людьми різного віку та різних ментальних світів. Це великою мірою 
сприяло налагодженню продуктивного співробітництва. Як з’ясували сучасні до-
слідники, подекуди така співпраця переростала в товариські взаємини, що тривали 
не одне десятиліття також після смерті вчителя3.

Поряд із наведеними фактами міжшкільної взаємодії варто відзначити і те, що 
попри від’їзд учителя, великою мірою вціліло комунікативне поле самої львівської 
історичної школи. Контакти, налагоджені у довоєнний період між представниками 
осередку, здебільшого збереглися також у міжвоєнний час. Так, надалі приятель-
ськими залишалися взаємини між С. Томашівським і Ю. Кмітом. Останній, наприк-
лад, продовжуючи звертатись у листах до відомого серед української громади при-
ятеля «Дорогий Стефане!», просить допомогти з пошуком видавця для збірок своїх 
художніх творів4. Близькими залишалися взаємини між І. Крип’якевичем та С. Тома-
шівським, про що свідчить їхнє розлоге листування. Для прикладу наведемо промо-
висті слова останнього: «В часі моєї мандрівки по світі, я нераз думав про Вас і робив 
навіть заходи у наших сферах, щоб Ви могли бути ближче, та не повелося мені»5.

Як свідчить листування між учнями М. Грушевського, найбільш щільним у повоєн-
ні роки було спілкування у трикутнику І. Кревецький–І. Кри п’якевич–С. Томашівський. 
Доволі близько до цієї групи стояв М. Кордуба, хоча, як відзначав І. Крип’якевич, «з 
ним ми не так близько»6. Згадані учні М. Грушевського, за спостереженням того ж 
таки І. Крип’якевича, є «все люде думаючі, і не догматисти (не імпонують їм ані всякі 
-ізми, ані Відень, ані інші святощі), але при тім і не теоретики від зеленого столика, а 
люде праці»7. У своїх листах вони нерідко інформують колег про долю інших пред-

1 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 71 (Гера-
симчук В. Листи до Мирона Кордуби). – Арк. 4 зв.

2 Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (За матеріалами неопублікованого 
листування й мемуарів). – С. 353, 354.

3 Юркова О., Федірко О. Причинок до листування двох учнів Михайла Грушевського. Листи 
І.П. Крип’якевича до М.М. Ткаченка (1955–1964) // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, 
суспільстві / Відп. ред.: Ярослав Ісаєвич, упорядник Феодосій Стеблій. Україна: культурна спад-
щина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 8. – Л., 2001. – С. 548–554.

4 Див., напр.: ЦДІАУЛ. – Ф. 368 (Томашівський Степан – історик). – Оп. 1. – Спр. 170 (Листи 
Ключенка А., Кміта Ю., Кміцикевича В., Колесси Ф. і Кордуби М. до Томашівського С.). – Арк. 2–3.

5 Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906  – червень 
1930 рр.). – С. 33.

6 Там само. – С. 55.
7 Там само.
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ставників львівської школи, зокрема тих, котрі були змушені відійти від активного 
наукового та суспільного життя. Зі щирим сумом учні М. Грушевського відреагували 
на звістку про передчасну смерть І.  Джиджори. Так, у листі до І.  Кревецького 
І. Крип’якевич писав: «[...] Джеджора помер в Галичині, мабуть на іспанку – шкода 
енергійної людини...»1.

Важливо також, що і менш активні у науковій роботі учні М. Грушевського про-
довжували у міжвоєнний час співпрацювати зі своїми вже іменитими на той час ко-
легами. Врешті, це й не дивно, адже М. Кордуба та І. Крип’якевич очолювали істо-
ричні структури НТШ – найбільш авторитетної на західноукраїнських землях 
наукової інституції. Для прикладу згадаємо намагання М. Кордуби залучити своїх 
колег по школі до справи збирання географічних назв галицької землі для запроек-
тованого ним «Історико-географічного словника». З розлого епістолярію вченого до-
відуємося, що на його пропозицію, наприклад, охоче відгукнулася М. Бордун, залу-
чивши до цієї справи своїх учениць та їхні родини2.

Як свідчать доступні джерела, протягом останнього десятиліття зі своїх львів-
ських учнів М. Грушевський відновив ближчий контакт з М. Кордубою, І. Крип’яке-
вичем та В. Герасимчуком. Саме ці представники львівської школи рецензували пра-
ці вчителя у міжвоєнний час, знайомлячи галицьку громаду з науковими знахідками 
М. Грушевського. При цьому перу М. Кордуби належить також найбільший за обся-
гом критичний огляд – майже стосторінкова (!) рецензія на останні томи «Історії 
України-Руси». Відзначимо також, що поряд зі згаданими учнями, у полі зору М. Гру-
шевського та його дієвої допомоги перебували також інші представники галицької 
школи. Наприклад, у листі до К. Студинського він просить «післати сорок долярів» 
(доволі значні на той час кошти) І. Шпитковському, котрий працював професором 
гімназії у Перемишлі3.

Творчість колишніх учнів також не залишалася поза увагою київського академіка. 
Наприклад, добираючи статті до однієї зі збірок Історичної секції ВУАН, він просить 
І. Крип’якевича сконтактуватися зі Ф. Срібним і дістати від нього «рекапітулятивну 
статейку»4. Про небайдужість київського академіка до творчості колишніх вихован-
ців – як лідерів тогочасної галицької історіографії, так і менш активних у науковому 
русі – свідчить також оперативне рецензування їхніх праць на сторінках київської 
«України»5.

1 Стеблій Ф. З листування Івана Крип’якевича до Івана Кревецького  // Іван Крип’якевич у 
родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 388.

2 ДАЛО. – Ф. 2923 (Кордуба Мирон Михайлович – професор, історик). – Оп. 1. – Спр. 83 (Листи 
Антоновича М., Бордун М., Горбатюка В., Луцького О., Огієнка І., Яковліва А. та ін. приватних 
осіб). – Арк. 14, 16–16 зв.

3 ЦДІАУЛ.  – Ф. 362 (Студинський Кирило  – академік).  – Оп. 1.  – Спр. 281 (Листи Грушев-
ського М.). – Арк. 212.

4 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 361.
5 Див., напр.: Петровський М.: Крип’якевич І. Студії над державою Богдана Хмельницького... // 

Україна. – 1927. – Кн. 6 (25). – С. 180–181; Ткаченко М.: Кордуба М. Михайло Максимович і перші 
досліди над українськими географічними назвами... // Україна. – 1929. – Вересень (36). – С. 155–
156; Шамрай Г.: Бордун М. З життя українського духовенства Львівської єпархії в другій половині 
XVIII в. ... // Україна. – 1925. – Кн. 5 (14). – С. 159–160.
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Увагу М. Грушевського до наукових пошуків львівських вихованців у повоєнний 
час можемо бачити зі змісту останніх томів «Історії України-Руси». Як і в попередній 
період, учений доволі високо оцінює творчі здобутки молодших колег. Так, висновки 
М. Кордуби є «влучними»1, джерельна знахідка І. Крип’якевича – «цікава»2, а віднай-
дені В. Герасимчуком у краківських архівах документи – важливими3. Прикметно, що 
в дев’ятому та десятому томах «Історії України-Руси», сфокусованих на добі Хмель-
ниччини, ми не знаходимо імені С. Томашівського – одного з найбільш авторитетних 
у той час істориків козаччини. І навіть в єдиному випадку, коли М. Грушевському 
конче треба було спростувати сумнівний висновок колишнього улюбленця щодо по-
рядку листів Богдана Хмельницького у записці Самуїла Кушевича, він назвав його не 
по імені, а як «редактора VI тому Жерел»4 (!).

Дієво, цілком у виробленому перед війною «батьківському» стилі підтримуючи ко-
лишніх вихованців, М. Грушевський дбав про увічнення пам’яті передчасно померлих 
львівських учнів. Так, у відновленій «Україні» М. Грушевський спеціальну увагу при-
святив вшануванню загиблих у роки Визвольних змагань діячів науки та культури, 
що бачилось ним як перший крок до створення національного мартирологу тієї геро-
їчної доби. Серед вшанованих був звісно й І. Джиджора, якого М. Грушевський на сто-
рінках «України» назвав «моїм незабутним учнем»5. Колективний, підписаний від іме-
ні НТШ, коротенький некролог молодого галицького історика містив обіцянку 
невдовзі дати «ширшу характеристику його як дослідника і громадського діяча»6.

Згадану обіцянку дотримав сам учитель. Продовжуючи традицію, закладену ще 
на початку ХХ ст. після смерті Б. Бучинського, М. Грушевський ініціював видання 
головних праць покійного учня під фірмою ВУАН. У передмові він відзначив: «Збірка 
його наукових розвідок виходить як вінець на його могилу від нашої Історичної Сек-
ції, в організації праці котрої брав він діяльну участь. Се вираз нашої вдячности по-
кійному і вираз глибокого смутку від сеї утрати – в п’ятдесятиліття народин, що кін-
читься в лютім сього року»7. Характеризуючи І.  Джиджору як «рідкісну» та 
«визначну» людину, М. Грушевський із щирою симпатією змалював життєпис колиш-
нього учня. Поряд із публікацією збірки вже знаних студій учня ще одним кроком з 
увічнення його пам’яті мало бути видання зібраної І. Джиджорою за завданням АК 
НТШ на початку ХХ ст. колекції джерел – М. Грушевський просив К. Студинського 
особисто розпитати у Наталки Джиджори, чи заховався рукопис8. Вшануванню 

1 Грушевський М. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. / Редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. – К. : 
Наук. думка, 1997. – Т. ІХ. – Кн. 2. – С. 1345.

2 Там само. – С. 1275.
3 Грушевський М. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. / Редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. – К. : 

Наук. думка, 1996. – Т. ІХ. – Кн. 1. – С. 267.
4 Грушевський М. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. / Редкол. : П.С.Сохань (голова) та ін. – К. : 

Наук. думка, 1997. – Т. ІХ. – Кн. 2. – С. 1120.
5 Грушевський М. В двадцять п’яті роковини смерти О. М. Лазаревського // Україна. – 1927. – 

Кн. 4. – С. 12.
6 НТ.ТШ. [Наукове Товариство Тараса Шевченка]. Джиджора Іван Миколайович // Україна. – 

1924. – Кн. 3. – С. 182.
7 Грушевський М. Передмова // Джиджора І. Україна в першій половині XVII віку: Розвідки і 

замітки. – К., 1930. – С. VІІ.
8 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 193.
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пам’яті І. Джиджори з нагоди десятиліття його смерті було присвячене також спе-
ціальне засідання історичної секції ВУАН, котре відбулося в березні 1930 р.1.

Що важливо – поряд із такими меморіальними заходами М. Грушевський багато 
зусиль доклав для допомоги вдові покійного Н. Джиджорі. Гонорар за видання го-
ловних праць її чоловіка цілком пішов на допомогу сім’ї улюбленого учня. Окрім 
цього, взнавши про злиденне існування жінки, київський академік у кількох листах 
просив К. Студинського про сталу працю для неї. В одному з листів, наприклад, чи-
таємо: «Задля памяти покійного, що був моїм найближчим учеником і приятелем, я 
дуже б Вас просив про се»2. Про дієву підтримку М. Грушевським сім’ї колишнього 
улюбленця згадує І. Крип’якевич, зазначаючи, що вчитель «опікувався його [І. Джид-
жори] дочкою-сиротою»3. Зауважимо, що на початку 1930-х рр., коли шельмування 
М. Грушевського в радянській державі набуло апогею, опіка вченого над львівськими 
учнями стала одним з постійних обвинувальних сюжетів4.

М. Грушевського як голову львівської школи характеризує також те, що він дбав 
про вшанування пам’яті не лише найближчого учня, котрий зберіг вірність учителю. 
Промовистим фактом є реакція видатного вченого на передчасну смерть колись 
улюбленого учня, а згодом непримиренного опонента С. Томашівського. Так, коли до 
Києва від І. Крип’якевича надійшов лист зі звісткою про смерть у Кракові галицького 
вченого, М. Грушевський у відповідь висловив свій жаль: «Томашівського шкода, що 
вмер, не вибившися на добру дорогу, на якій починав; вважаю, що збила його з пуття 
військова служба, то був перелім у нім. [...] Чекаю некрологу!»5. Окрім цього, М. Гру-
шевський на найближчому засіданні АК ВУАН, що відбулося 11 січня 1931 р., вніс 
пропозицію відзначити цю сумну подію у протоколі6. Як відомо, це рішення згодом 
стало приводом для шельмування М.  Грушевського за «політично-ворожий крок» 
ушанування пам’яті галицького «фашиста»7. Вже на лютневому засіданні голова АК 
був змушений внести пропозицію «викреслити його [речення зі згадкою про смерть 
С. Томашівського] через те, що спомин про смерть С. Томашівського дехто зрозумів, 
як заклик до вшанування нерадянського вченого. Між тим як він – акад. М.С. Гру-
шевський – лише згадуючи про смерть Галицького археографа, не мав цього на увазі 
й вважає цю згадку в цій формі за помилкову»8.

1 Вшанування пам’яті Івана Джиджори  // Україна.  – 1930.  – Кн. 41 (травень–червень).  –  
С. 217–219.

2 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 219.
3 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Архів І. Крип’якевича. – Папка № 287/2 («Біо-

графічний словник моїх знайомих»). – Арк. 75.
4 Див., напр.: Кравченко І. Фашистські концепції Грушевського і його школи в українській істо-

ріографії (академік Грушевський і його школа після повернення з білоеміграції) // Зап. Істор.-архе-
ограф. ін.-ту. – К.: Вид-во ВУАН, 1934. – № 1. – С. 9–54.

5 Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (За матеріалами неопублікованого 
листування й мемуарів). – С. 363.

6 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 10705–10807. Протоколи засідань Археографічної комісії 
ВУАН (4 квітня 1919 – 28 грудня 1931). – Арк. 139.

7 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 8080. Звіт про роботу Археографічної комісії за 1931 рік. – 
Арк. 1.

8 ІР НБУ. – Ф. Х (Архів ВУАН). – № 10705–10807. Протоколи засідань Археографічної комісії 
ВУАН (4 квітня 1919 – 28 грудня 1931). – Арк. 141.
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Принагідно згадаємо, що, незважаючи на охолодження української суспільності в 
Галичині до ідей С. Томашівського через його пропольські заяви, колеги по львів-
ській школі відгукнулися на передчасну смерть колишнього приятеля, попри його 
власне прохання «не оповіщувати йому навіть більшого некрольогу крім маленької 
згадки»1. На сторінках «Записок НТШ» непоправну втрату для української науки від-
значив І. Крип’якевич2. Цікавими мемуарами на смерть давнього друга відгукнувся 
Ю.  Кміт. Рукопис його спогадів, викликаних «важким вражінням утрати мойого 
дружби, друга й товариша» відклався у редакційному портфелі львівської «Нової 
зорі», але залишився неопублікованим3. У першу річницю смерті галицького вченого 
сильветку Томашівського-історика змалював його чи не найближчий приятель 
І. Кревецький. Прикметно, що у меморіальних текстах згаданих вихованців М. Гру-
шевського ми не знаходимо навіть натяку на те, що покійний належав до львівської 
історичної школи4.

Натомість на приналежність С.  Томашівського до львівського українознавчого 
осередку прямо вказували українські оглядачі періодичних видань, критично налаш-
тованих до галицького вченого. Так, на сторінках «Діла» йшлося, що покійний «всту-
пив уже на поле наукової діяльности під впливом і проводом проф. історії Мих. Гру-
шевського»5. Незважаючи на певні традиції меморіальних дописів, у некрологах 
згадувався навіть задавнений конфлікт С.  Томашівського зі своїм учителем. При 
цьому симпатії авторів лежали не на боці галицького історика. Наприклад, схований 
за криптонімом дописувач львівських «Дзвонів», писав: «Будучи найздібнішим з уч-
нів Грушевського, він засвоїв від свого вчителя знаменито аналітичний метод істо-
ричного досліду; але пізніше став і найгострішим ідеологічним противником Гру-
шевського в історії та історіософії і особистим ворогом свого учителя»6. При цьому, 
завуальовано висловлюючи своє ставлення до сторін конфлікту, автор «Дзвонів» на-
голосив, що С. Томашівський «розуміється, ні своїм талантом ні шириною свого іс-
торичного виднокругу не дорівнював таким історикам, як Вяч. Липинський або Мих. 
Грушевський»7.

Єдиним представником львівської історичної школи, котрий в другій половині 
1920-х рр. переїхав до радянської України був Степан Рудницький – на той час уже 
визнаний представник вітчизняної географічної та картографічної школи, в 1929 р. 

1 Проф. Др Стефан Томашівський. Найвизначніший історик Галичини // Нова зоря. – 1930. – 
Ч. 99. – С. 1; А. Ч. Памяти Стефана Томашівського. В першу річницю його смерти // С. Томашів-
ський: історик, політик, публіцист. – Л.: Накладом Організаційного комітету УКНП (Української 
Католицької Народної Партії), 1931. – С. 5.

2 І. К-ч [Крип’якевич І.]. Степан Томашівський. Некролог // Записки НТШ. – 1931. – Т. 151. – 
С. 225–230.

3 Кміт Ю. Спогади про С. Томашівського. Виривок зі Записника // ЦДІАЛ. – Ф. 406 (Редакція 
газети «Нова Зоря», м. Львів). – Оп. 1. – Спр. 195 (Статті Кіндратіва І., Кливача І., Кміта Ю.). – 
Арк. 63–68.

4 Кревецький І. Стефан Томашівський як історик // С. Томашівський: історик, політик, публі-
цист. – Л.: Накладом Організаційного комітету УКНП (Української Католицької Народної Партії), 
1931. – С. 10–30.

5 Проф. Д-р. Степан Томашівський // Діло. – 1930. – Ч. 285. – С. 3.
6 Z. Некрольог. Стефан Томашівський // Дзвони. – 1931. – № 1. – С. 54.
7 Там само.
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обраний до складу ВУАН. Як опонент колишнього вчителя у конфліктах в НТШ, він 
і в нових умовах прийняв сторону його академічних супротивників. Про задавнений 
конфлікт між учителем і учнем свідчить хоча б той факт, що в перші свої приїзди до 
Києва С. Рудницький навіть не вважав за потрібне відвідати М. Грушевського. Нато-
мість галицький учений налагоджував контакти з прибічниками групи Єфремова–
Кримського, інформуючи своїх західноукраїнських кореспондентів у дусі їхнього 
критичного бачення діяльності голови історичних установ ВУАН. Так, одразу по 
приїзді до радянської держави, у листі до родини він писав: «В Академії така гризня, 
що кара. Грушівський довкола себе завів таке болотце, що один жах. Коло него стоїть 
лише його брат Олександр, Тутківський і Тимченко – всі останні бій-забій, але й 
межи ними теж усякі котерії, інтриги і т. д.»1.

Очоливши кафедру топології і картографії Геодезичного інституту в Харкові, 
С. Рудницький потрапив під вплив лідера тогочасних українських марксистів Матвія 
Яворського і фактично став в опозицію до колишнього вчителя, роблячи, за словами 
останнього, «ріжну контрагітацію». Сам М.  Грушевський з прикрістю спостерігав 
таку метаморфозу колишнього учня, у листах до львівських колег називаючи його 
іронічно «пупілем Матія»2. Втім, розглянувшись із часом в академічних реаліях, га-
лицький географ почав шукати шляхи примирення з учителем. Підтвердження цьо-
му знаходимо у його листі до К. Студинського від 9 травня 1929 р.: «Одна потіха, що 
наш старенький Михайло Сергієвич вступив зі мною в тісніший особистий і науко-
вий контакт»3.

Підсумовуючи наші спостереження над особливостями взаємин М. Грушевського 
та його львівських учнів на початку Першої світової війни, відзначимо істотну за-
лежність реконструйованих комунікативних практик від загальної атмосфери 
сприйняття Великого Українця його земляками у ті буремні роки. Співчуття «в’язню 
сумління» російського царату переросло в ейфорію та захоплення М. Грушевським у 
перші місяці фактичної незалежності, а незабаром поступилося здивуванню і роз-
дратуванню недолугістю внутрішнього та зовнішнього політичного курсу Централь-
ної Ради, в чому справедливо звинувачували також її провідника. Ці настрої тільки 
посилила еміграція вченого та його, як тоді писали, «негоціації» з недавнім ворогом, 
що завершилися поверненням до Києва. І лише черговий прояв небуденного науко-
во-організаційного таланту вченого на рідній землі, а згодом і героїчне протистоян-
ня з дедалі агресивнішою комуністичною системою, повернули симпатію української 
громади до свого колишнього кумира. Згаданих емоцій вдалося уникнути лише по-
одиноким галицьким вихованцям М. Грушевського – симпатикам його ідей (як-от 
І.  Джиджора) чи просто далеким від активного громадського життя (наприклад, 
В. Герасимчук).

Однак, попри колишні розходження та образи, останнє десятиліття видатного 
вченого пройшло під знаком перманентного зближення з ним колишніх учнів. 
М. Грушевський укотре продемонстрував своє виняткове розуміння функцій лідера 
наукового колективу, який складався з уже немолодих на той час і авторитетних у 

1 Листування Степана Рудницького / Упоряд., авт. вступ. ст. та комент. Павло Штойко. – Л.: 
Вид-во НТШ, 2006. – С. 81.

2 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894–1932 рр.). – С. 196, 197.
3 Листування Степана Рудницького. – С. 175.
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науці дослідників. Поставивши інтереси справи понад власні амбіції, вчений пер-
шим простягнув руку примирення та співпраці колишнім вихованцям. Виходячи з 
їхніх наукових інтересів, він надалі визначав напрямки наукового пошуку і терміни 
виконання доручених завдань. Поряд із тим, як у старі часи, всіляко «попирав» га-
лицьких колег: «вибивав» кошти на гонорари та відрядження, намагався формалізу-
вати їхню співпрацю зі своїми установами, опікувався долею підготовлених науко-
вих праць, а також дбав про осиротілі сім’ї (як це було у випадку з І. Джиджорою). 
Усе це у короткому часі відновило колишню довіру та емоційну близькість, свідчен-
ням чого стала меморіальна грушевськіана середини – другої половини 30-х років, у 
якій голос представників львівської школи був найпомітнішим.

2.5. Учитель в оцінках учнів

У першому розділі ми спробували показати, що становлення наукової школи Ми-
хайла Грушевського, як і його взаємини зі своїми найбільш відомими учнями, на сьо-
годні мають доволі розлогу історіографію. Поряд з цим персоналізований підхід, ха-
рактерний для сучасних грушевськознавчих студій, не дає змогу за поодинокими 
опрацюваннями міжособистісних взаємин побачити цілісну картину рецепції львів-
ськими учнями М. Грушевського творчої спадщини свого вчителя. Втім, саме такий 
дослідницький ракурс допомагає наблизитися до вирішення декількох, на нашу дум-
ку, недостатньо вивчених питань. Найголовніше з них – що саме і чому учні М. Гру-
шевського приймали беззастережно, а що до тої чи іншої міри піддавали сумніву? 
Відповідь на це питання допоможе зрозуміти логіку не тільки еволюції наукової шко-
ли автора «Історії України-Руси», але й усієї української історіографії ХХ ст. Адже, 
по-перше, вітчизняна історіографія концептуально великою мірою розвивалася під 
впливом його ідей – акцептуючи чи критикуючи їх. По-друге, саме інтелектуальна 
спадщина учнів М. Грушевського помітно впливала на шляхи поступу української 
науки не лише на етнічних землях, але й в еміграційних і діаспорних центрах. Ми 
також зможемо краще зрозуміти особливості міжособистісної комунікації в україн-
ському науковому середовищі, беручи до уваги її конструктивну та конфліктну скла-
дові. Аналізуючи грушевськіану представників львівської історичної школи, свідомо 
обмежуємося періодом до початку Другої світової війни, адже у повоєнний час біль-
шість вихованців М. Грушевського залишилися на західноукраїнських землях, тож 
були змушені враховувати ідеологічний диктат партійного керівництва та тією чи 
іншою мірою дистанціюватися від наукової спадщини вчителя. Це виявлялося чи то 
в послугуванні радянськими штампами в оцінці його діяльності, чи то навіть у за-
мовчуванні своєї приналежності до львівської школи.

Вивчаючи перші факти критичного звернення учнів М. Грушевського до його на-
укових поглядів, стикаємося з цікавим історіографічним явищем діяльної участі са-
мого вченого в організації справи рецензування його праць. Так, після появи першо-
го тому «Історії України-Руси», до львівського вченого звернувся його колега та 
редактор празького журналу «Věstnik Slovanskỳch Starožytnosti» Любор Нідерле з 
проханням підшукати рецензента для книги, котрий би добре орієнтувався в украї-
нознавчій проблематиці та зміг донести зацікавленому читачеві головні ідеї твору1. 

1 Див.: Наулко В. Листи Любора Нідерле до Михайла Грушевського // Укр. археограф. щорічник. 
Нова серія. – 2006. – Вип. 10/11. – С. 634–635.
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М. Грушевський порадив чеському колезі звернутися у цій справі до свого учня Ми-
рона Кордуби, котрий у той час навчався у Віденському університеті. Наслідком лис-
тування між ними стала поява критичного огляду молодого на той час ученого, що 
фактично заініціювало обговорення «Історії України-Руси» на сторінках славістич-
них видань Європи.

На початку огляду молодий учений наголосив, що важливе значення рецензованої 
книги полягає у самому факті першого в українській історіографії цілісного опрацю-
вання історії України загалом та її раннього етапу зокрема. Ніхто з попередників не 
ставив перед собою такої широко окресленого дослідницького завдання та не нама-
гався сягати настільки віддаленої історичної ретроспективи. Сильною стороною ре-
цензованої праці оглядач називає широту залучених автором джерел та докладність 
історіографічного огляду: «Ся робота – скажемо сейчас на вступі – стоїть на висоті 
своєї задачі із-за сего, що автор вихіснував тут всі жерела, не лише писані, але й архе-
ологічні та лінгвістичні, та цілу літературу, все, що писалося досі про яке-небудь 
спірне питаннє. В тім напрямі ніхто не може піднести ніякого заміту і прямо прихо-
диться подивляти сю величезну сумлінність і працю вложену у І-ий том “Істориї”»1. 
Далі рецензент докладно аналізує зміст усієї праці, вказуючи на її сильні та слабкі 
сторони. До останніх він, наприклад, залічує недостатньо обґрунтоване М. Грушев-
ським віднесення початків хліборобства на українських землях до неолітичної доби. 
М. Кордуба також полемізує з деякими поглядами свого вчителя на міграційні проце-
си в центрально- та східноєвропейському регіоні. На думку рецензента, недостатньо 
уваги приділено проблемі становлення правових відносин у східних слов’ян.

Цікаво, що молодий дослідник наважується давати старшому колезі поради суто 
методологічного характеру. Погодившись із М.  Грушевським щодо вузькості дже-
рельної бази для повноцінної реконструкції життя на українських землях в добу ран-
нього середньовіччя, він зауважив, що «звістки жерел, правда не дуже багаті, можна 
було доповнити вислідами порівняної етнології, як се зробив прим[іром] Лямпрехт у 
своїй істориї Німеччини». Натомість рецензент цілковито солідаризується з погля-
дами М. Грушевського на ґенезу українського народу, бачення його предків в ант-
ських племенах. М. Кордуба також підтримує висловлене у праці розуміння початків 
давньоруської державності, визнає антинорманську аргументацію автора: «З вели-
кою точністю і безоглядним критицизмом жерел оповідає проф. Грушевський перші 
події Руської держави [...]. Поодинокі, доволі замотані факти уложені тут ясно, в су-
цільній звязи, хронологія справлена з можливою точністю»2.

Найкраще опрацьованими частинами праці рецензент вважає розділи про куль-
турне життя на давньоукраїнських теренах («методичне обробленнє сего розділу 
знамените, так як автор зводить попереду лінгвістичний матеріал, прирівнює до ви-
слідів з него археологічні находки та доповнює сей образ відомостями з “Повісти” та 
інших джерел») та початки Київської Русі («автор чує ся тут зовсім у своїм елементі і 
з легкістю поборює всі трудности які насуваються при рішенню деяких питань»). 
Попри зауважені спірні моменти та деяку побіжність у представленні поодиноких 
питань, загальна оцінка праці надзвичайно висока. «Як загальний осуд праці проф. 

1 Кордуба М.: Грушевський Михайло. Історія України-Руси. Т.1. До початку ХІ віка. У Львові, 
1898 // Věstnik Slovanskỳch Starožytnosti. Vydává Dr. Lubor Niederle. – Praha, 1899. – Svazek III. – S. 63.

2 Ibid. – S. 67.
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Грушевського скажемо, – зазначав М. Кордуба, – що вона вповні відповідає вимогам, 
які історична наука ставить до сего рода підручників, та сподіваємося, що шановний 
професор не дасть довго ждати на продовження так вдало початого діла»1.

В архіві М. Кордуби відклався рукопис його критичного опрацювання першого 
тому «Історії України-Руси», котрий дає змогу доповнити відому нам з рецензії палі-
тру критичних зауважень та відтворити дійсне, позбавлене вимог рецензійного жан-
ру та зрозумілого пієтету до особи вчителя, ставлення до прочитаної книги. Насам-
перед нашу увагу привертають численні суперлативи та знаки оклику, якими молодий 
історик супроводжував прочитання праці свого вчителя. Нерідко на полях конспек-
ту знаходимо вигуки «се правда», «зовсім справедливо» чи «знаменито», що вказу-
ють на цілковиту солідарність М.  Кордуби з висловленими на сторінках першого 
тому сміливими гіпотезами.

Поряд із тим у конспекті містяться численні критичні спостереження. Так, моло-
дий дослідник закидає іменитому колезі певний гіперкритицизм при інтерпретації 
історичних джерел, наприклад, коли М.  Грушевський на сторінках «Історії Украї-
ни-Руси» рішуче відкидає гіпотезу про існування готської держави на середньому 
Дніпрі, називаючи її «не начім не опертим здогадом або мітом»2. На відміну від тек-
сту рецензії, де М. Кордуба цілковито солідаризувався з аргументами антинорман-
ської теорії М. Грушевського, в конспекті першого тому він більш критично аналізує 
докази свого вчителя. Всебічно висвітливши численні тези, використані автором «Іс-
торії України-Руси» в полеміці з норманістами, молодий дослідник скептично від-
значає, що його вчитель висловлює «докази лише против датовання Нестора, але не 
проти приходу Варяг»3. Як і інші критики першого тому «Історії України-Руси»4, 
М.  Кордуба також відзначає наявність багатьох мовних огріхів у тексті книги, що 
іноді заважають зрозуміти дослідницьку логіку. Загалом, аналіз конспекту дає під-
ставу говорити про значну захопленість молодого Кордуби науковими ідеями свого 
вчителя, а також про надзвичайно виважене – водночас толерантне та професій-
но-критичне – ставлення до його наукових гіпотез.

Помітним був внесок учнів М. Грушевського також в обговорення подальших то-
мів його великої «Історії». Чи не найактивнішим у цьому на початку ХХ ст. був інший 
видатний представник львівської школи Степан Томашівський. Осмислюючи істо-
ріографічні пропозиції вчителя, дослідник передусім акцентував модерне у теорети-
ко-методологічному сенсі розуміння ним завдань історичної науки, пов’язаних із 
зосередженням уваги на вивченні різноманітних аспектів минулого народу; дже-
рельне та історіографічне підґрунтя праці; солідність наукового апарату роботи, її 
об’єктивний характер та, найголовніше – чітко сформульовані та послідовно впро-
ваджувані на практиці концептуальні засади5.

1 Ibid. – S. 67.
2 ДАЛО. – Ф. Р. 2923 (Особистий фонд Мирона Кордуби). – Оп. 1. – Спр. 62 (Виписки з історич-

ної літератури до історії України). – Арк. 13 зв.
3 Там само. – Арк. 18.
4 Див. докл.: Тельвак В. Перший том «Історії України-Руси» Михайла Грушевського в оцінках 

сучасників  // Історіограф. дослідж. в Україні.  – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2007.  – 
Вип. 17. – С. 16–38.

5 С.Т. [Томашівський С.]: Історія України-Руси. Написав М.Грушевський. Т. V. У Львові, 1906 // 
ЛНВ. – 1906. – Т. XXXIV. – С. 403.
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Ці відмітні особливості наукової творчості М. Грушевського С. Томашівський під-
ніс у критичному огляді першого тому «Історії України-Руси», котрий вийшов ні-
мецькою мовою. Вважаючи особливо важливою справу популяризації українського 
погляду на минуле Східної Європи у західному інтелектуальному середовищі, моло-
дий галицький учений з ентузіазмом сприйняв ідею вчителя перекласти мовою того-
часної науки першу частину багатотомника. Висловлюючи загальне переконання у 
важливості реалізації цього проекту для популяризації українського питання у світі, 
С. Томашівський наголошував: «Вона (німецьке видання першого тому праці. – Авт.) 
зробить честь не тільки авторови, але й нації, аж тоді почнеться правдиве і глибше 
зацікавлення європейського авторитетного совіта нашою минувшиною і теперішнім 
положенням. Поява такої солідної наукової праці зробить в “Європі” для нашого на-
рода більше, ніж цілі сотки політичних (легкої марки) часописних статей»1.

Після появи німецького перекладу праці М. Грушевського С. Томашівський опу-
блікував декілька рецензійних статей, в яких популяризував головні історіографічні 
концепції вчителя. Так, в огляді на сторінках віденського часопису «Ukrainische 
Rundschau» він акцентував увагу читача на розвінчувальному впливові ідей львів-
ського професора щодо закорінених в європейській свідомості історичних стереоти-
пів, передусім стосовно панівного переконання про етнічну та культурну специфіку 
Східної Європи як простору безроздільного російського та польського впливу2. Та-
кий погляд, зауважив рецензент, мав у висліді цілковите ігнорування дослідниками 
історії та культури українців як самостійної європейської нації. А це, своєю чергою, 
призводило до заперечення справедливості політичних прагнень тогочасного укра-
їнського руху. І якщо українські публіцисти своїми виступами у західній пресі змог-
ли почасти захитати ці усталені стереотипи, то справжній переворот у європейсько-
му сприйнятті України, на переконання С.  Томашівського, має зробити книга 
М. Грушевського, адже в ній на підставі широкого кола джерел і літератури обґрун-
товано реконструйовані витоки українського народу та його державності.

Оглядач високо оцінює фаховий рівень німецькомовної «Історії українського на-
роду»: «[...] Дві речі повинні бути наголошені: точність робить її [книгу] відмінним 
довідником для вивчення історії Південно-Східної Європи; також їй притаманні на-
дійність та правдоподібність. Виняткова сумлінність автора дозволяє читачам зав-
жди його контролювати, адже до тексту книги додається бібліографічний і критич-
но-науковий матеріал; доказом великої начитаності автора є засвоєння й 
опрацювання ним документального матеріалу та великої кількості літератури»3. Далі 
рецензент характеризує зміст книги, наголошує на тих концептуальних новаціях, які 
пропонує М. Грушевський, опонуючи традиційному російському та польському ба-
ченню українського минулого. Наприкінці огляду С. Томашівський висловив пере-
конання, що книга М. Грушевського знайде зацікавлений відгук у середовищі євро-
пейських фахівців та визнання читацької аудиторії. Як свідчить широке обговорення 
«Історії українського народу», його передбачення цілком справдилося.

1 Томашівський С. Нова книжка – нові часи (Проф. М.Грушевський – Очерк истории украинс-
кого народа. С-Пб., 1904) // ЛНВ. – 1905. – Т. ХХІХ. – С. 46.

2 Tomaschiwskyj S. Dr. Eine Geschichte der Ukraine in deutscher Sprache (Hruševskyj M. Geschichte 
des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. Leipzig, 1906)  // Ukrainische Rundschau.  – 1906.  – №  12.  – 
S. 457–462.

3 Ibid. – S. 460.
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Як відомо, німецький переклад першого тому «Історії» був неоднозначно сприй-
нятий у науковому середовищі1. Найбільш критично до викладених у ньому ідей по-
ставилися представники москвофільської течії в особі одного зі своїх ідеологів – 
професора Чернівецького університету Володимира Мільковича, котрий на 
сторінках австрійських наукових видань та галицької преси розкритикував концеп-
туальне підґрунтя та змістове наповнення праці М. Грушевського2.

Прикметно, що першим на захист львівського професора виступив С. Томашів-
ський. При цьому первісно відповідь В. Мільковичу він планував дати на сторінках 
журналу «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung» – того ж 
видання, де була надрукована рецензія чернівецького історика. Про це свідчить його 
лист до М.  Грушевського: «Нині-завтра напишу в ред[акцію] Mitteilungen d[es] 
I[nstituts] f[ür] Ös[terreichische] G[eschichtsforschung] щоб або позволено мені змісти-
ти репліку проф. М[ількови]ча, або щоб редакція поручила кому поважному написа-
ти нову рецензію (от хоч би попросила Їречка). Думаю, що редакція згодиться на 
одно або друге»3.

Втім, редактори інсбруцького видання не прийняли пропозиції молодого галиць-
кого вченого, тож він вирішив стати на захист учителя на сторінках галицької періо-
дики. Його різкий та емоційний виступ під промовистою назвою «Злість і Зависть 
(«Руслан» і проф. Милькович)» був опублікований у кількох числах «Діла»4. С. Тома-
шівський передовсім змальовує загальну палітру надзвичайно позитивного сприй-
няття німецькомовної праці М. Грушевського у фаховому середовищі: «Треба при-
знати, що всі голоси критики, з виїмком одного-однісінького, для автора дуже 
прихильні; всі підносять величезну очитаність, основне знанє предмету, ґрунтовне 
опанованє величезного матеріалу з дуже широкого поля, тонкий критичний змисл й 
аналітичні здібності та незвичайно поважне і сумлінне трактованнє предмету та не 
скривають того враження, що в історіографії північного сточища Чорного моря вза-
галі, а в українській спеціально, признано всі прикмети, які можуть прикрашувати 
тілько визначного, дуже поважного історика».

З’ясовуючи мотиви неприхильного відгуку В. Мільковича, автор пише про його 
приналежність до москвофільської течії, що і зумовило ідейне неприйняття ним усієї 
діяльності львівського професора. У діях В. Мільковича С. Томашівський схильний 
убачати також звичайну помсту за невдале змагання за львівську кафедру в 1894 р., а 
також нечесну конкуренцію, оскільки сам чернівецький історик був автором розділу 
про історію українських земель у німецькомовній історії Східної Європи5, при цьому, 

1 Див. докл.: Тельвак В. Німецькомовна «Історія українського народу» Михайла Грушевського в 
оцінках сучасників // УІЖ. – 2007. – № 3. – С. 175–189.

2 Тельвак В. Михайло Грушевський contra Володимир Мількович (до проблеми формування 
дискусійного поля української історіографії початку ХХ століття) // Архівознавство. Археографія. 
Джерелознавство: міжвід. зб. наук. праць. Вип. 9 / Редкол.: Г.В. Боряк (голова), І.Б. Матяш (заст. 
голови) та ін. – К., 2007. – С. 255–269.

3 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-
ського С.) – Арк. 246.

4 Томашівський С. Злість і Зависть («Руслан» і проф. Милькович) // Діло. – 1907. – Ч. 205. – С. 1, 
Ч. 206. – С. 1–2, Ч. 208. – С. 1–2.

5 Див.: Milkowicz Wladimir. Prof. Dr. Osteuropa / Weltgeschichte herausgeben von Hans F. Helmolt. – 
Leipzig und Wien, 1905. – 596 s.
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за словами молодого галицького історика, «повними пригорщами користаючи з «Іс-
торії України-Руси”». Учень М. Грушевського наводить також приклади фальшуван-
ня В. Мільковичем цитат, виривання їх із контексту оповіді, упередженого ставлення 
до стилістики тексту, перекручування думок, інші численні інсинуації. Натомість 
«Руслан», як вважає С.  Томашівський, інспірований політичними опонентами 
М. Грушевського, просто використав рецензію чернівецького історика у своїй перма-
нентній боротьбі із львівським професором і його однодумцями.

Цікаво, що в цій статті С. Томашівський чи не вперше чітко сформулював власні 
наукові позиції. Подібно до М. Кордуби, він заявив про своє неприйняття історичної 
аргументації М.  Грушевського на користь антинорманської теорії, акцентувавши 
свої норманістські вподобання. Стаття була написана у досить різкому тоні, що не 
сприяло продовженню дискусії в академічному річищі. Сам автор у листі до вчителя 
зізнавався: «Статя викликала втіху серед одних а контернацію серед других»1.

Різкість і категоричність С. Томашівського викликала відповідну реакцію В. Міль-
ковича, котрий виступив у «Руслані» зі статтею «Відповідь моїм напасникам». У го-
стрій формі полемізуючи із С. Томашівським, він назвав брудними підозри у помсті 
М. Грушевському за конкуренцію щодо львівської кафедри та закид у плагіаті. Далі в 
різкій формі автор переповів основні тези своєї німецької рецензії, підсумовуючи, 
що «в ділі проф. Грушевського іде о цілком що іншого, а іменно, що автор пише, не 
обдумавши, пише без критики»2.

Полеміку з С. Томашівським В. Мількович продовжив у статті «Ще одна відпо-
відь моїм напасникам». Він знову звернувся до помилок перекладу, наголошуючи на 
системному, а не випадковому характері останніх: «Ціла книга єсть так скандально 
переложена, що я читаючи встидався, що Русини щось такого могли в світ пусти-
ти»3. Очевидно, вичерпавши наукові докази у суперечці з С. Томашівським довкола 
праці М.  Грушевського, він зійшов на особистісний рівень з’ясування стосунків. 
Підводячи підсумок дискусії, автор застерігає опонентів від її продовження, обіця-
ючи в іншому випадку перенести полеміку на сторінки західноєвропейських фахо-
вих видань.

Не менш уважно молоді представники львівської школи поставилися до зусиль 
М. Грушевського з наукової популяризації здобутків новітньої української історіо-
графії. І в цьому випадку чи не найпомітнішим був внесок С. Томашівського, котрий 
присвятив декілька розлогих публікацій обговоренню ідейного та змістового напов-
нення науково-популярних праць учителя. Неодноразово порушуючи на сторінках 
галицьких видань питання про важливість наукової популяризації серед широких 
кіл українського громадянства, він з цієї позиції відгукнувся на появу російськомов-
ного «Нарису історії українського народу». У кількох статтях на сторінках «Літера-
турно-наукового вістника» С. Томашівський твердив, що книга М. Грушевського від-
криває новий етап в українській історіографії. Сам «Нарис» молодий історик 
характеризує як працю цілісну, з виразним національним характером, написану нау-
ково та водночас доступно. Оглядач підносить аргументованість основних концеп-

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 792 (Листи Томашів-
ського С.) – Арк. 246.

2 Милькович В. Відповідь моїм напасникам // Руслан. – 1907. – Ч. 214. – С. 1–3.
3 Милькович В. Ще одна відповідь моїм напасникам // Руслан. – 1908. – Ч. 1.
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туальних тез автора, наголошує, що вартість книги полягає передусім у її руйнівному 
щодо імперських історіографічних стереотипів впливі1.

Цікаво, що саме в контексті аналізу нової книги М.  Грушевського С.  Томашів-
ський робить першу в українській історіографії спробу узагальнити теоретико-мето-
дологічні засади творчості вчителя. Він, зокрема, зазначив, що М. Грушевський, як 
«вихованець української історіографії Росії», засвоїв її методологічні здобутки та 
розвинув їх на вітчизняному історичному матеріалі, позбувшись догматизму, поде-
куди властивого старшим репрезентантам українознавства. Основні складові твор-
чої лабораторії історика – це об’єктивність і критичний документалізм. Провідною 
рисою методологічної концепції М. Грушевського С. Томашівський називає «синкре-
тичність», що полягає у синтезуванні пізнавальних можливостей різноманітних тео-
ретичних моделей, якщо вони дають «[...] щось позитивне для дослідження розвитку 
людської громади». «Наукова історична метода, репрезентована і пропагована проф. 
Грушевським, – резюмує рецензент, – нічим не відхиляється від найкращих взірців 
західно-європейської історичної науки щодо всіх її сторін (гевристики, критики й 
синтези)»2.

Відгукнувся С.  Томашівський також на вихід другого видання «Нарису історії 
українського народу», в яке автор, реагуючи на критичні зауваження рецензентів, 
вніс суттєві корективи. Передусім помітно було розширено зміст другої частини 
праці, де висвітлювалася історія українців нового часу, та додано два нові розділи; 
виправлено стилістику та мову викладу; автор поміркованіше презентував ті наукові 
проблеми, які ще не здобули консенсусу в науці. Переваги другого видання над по-
переднім були відзначені практично всіма оглядачами. Порівнюючи зміст двох ви-
дань, С. Томашівський зауважив: «Не станемо обговорювати усіх тих доповнень, хоч 
і як вони інтересні, бо се забрало би богато місця, скажемо тілько, що вони, разом із 
деякими важними перемінами і з язиково-артистичними переробками, дають нам 
новий підручник української історії, який повинен без усякого сумніву знайти ще 
прихильніший осуд і ще більший попит, ані-ж перше виданнє»3.

Розширення М. Грушевським у другому виданні «Нарису» аргументації на захист 
власної історичної схеми спричинило її подальше змістовне обговорення. У більшо-
сті рецензій неодмінно наголошувалося на оригінальності погляду вченого на мину-
ле східноєвропейського середньовіччя. Наслідком розгорнутої в літературі полеміки 
довкола історичної схеми львівського професора став пошук наукового компромісу 
між прихильниками «звичайної» схеми та представниками української національної 
історіографії. Один із варіантів такого компромісу, осмислюючи дискусії, викликані 
працею М. Грушевського, запропонував С. Томашівський. На його думку, «остаточно 
згода між Українцями і Москалями на сьому пункті (про цивілізаційну спадщину 
Київської Русі. – Авт.) вповні можлива, а то така, що т. зв. київський період стане 
спільним історичним добром обох народностей, так само, як історія Франконії V–

1 Томашівський С. Нова книжка – нові часи (Проф. М.Грушевський – Очерк истории украинс-
кого народа. С-Пб., 1904) // ЛНВ. – 1905. – Т. ХХІХ. – Кн. І. – С. 43–53.

2 Там само. – С. 53. Див. також: С.Т. [Томашівський С.] З чого нам національно осьвідомляти 
ся? // Учитель. – Л., 1905. – Ч. 3. – С. 26–28.

3 С.Т. [С.Томашівський]: Мих. Грушевський. Очерк истории украинского народа. Издание вто-
рое, дополненное. С–Пб., 1906 // ЛНВ. – 1906. – Т. ХХХV. – Кн. VІІ. – С. 172.
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IX ст. стала спільним історичним добром народів німецького і французького, між 
якими нема ніяких суперечок на тому полі»1.

До рецензування науково-популярних праць свого вчителя долучився також 
М.  Кордуба. Тривалий час працюючи на Буковині, вчений регулярно інформував 
українців краю про наукову та суспільно-політичну діяльність тогочасного голови 
НТШ. На сторінках газети «Каменярі» – органу «Вільної організації українського 
учительства на Буковині» – М. Кордуба знайомив місцевих українців з науково-по-
пулярними виданнями М. Грушевського. Рецензуючи біографічний нарис останньо-
го про Богдана Хмельницького, оглядач насамперед відзначив: «Хоча оповідання з 
минувшини рідного краю і народу все находять найбільший попит і розповсюджен-
нє, то все таки історична популярна література у нас доволі невеличка. А особливо 
бідна вона в твори, котрі стояли би заразом на висоті наукових вимог, тоб-то подава-
ли в популярній формі останні висліди науки»2. До невеликого кола фахових популя-
ризаторів українського минулого, як зазначає М.  Кордуба, передусім належить 
М. Грушевський, котрий своїми багатими знаннями охоче та вправно ділиться з ши-
рокими колами української громадськості.

Істотною проблемою популярної історичної літератури, на думку рецензента, є 
засилля різного роду легендарних знань, котрими автори нерідко зловживають, на-
магаючись привабити читачів. Такий підхід, як слушно вказує він, неприпустимий, 
оскільки поширює міфологічні знання, котрі, проростаючи згодом історіографічни-
ми стереотипами, надзвичайно складно долаються. М. Грушевський, як наголошує 
його учень, чи не вперше відмовився від такого підходу, даючи читачеві літературно 
оброблені, але водночас джерельно вивірені історичні факти. Поряд із тим, твердить 
рецензент, знаний історик не уник спокуси в одному із сюжетів своєї книги, оповіда-
ючи читачеві переказ про тайну грамоту Владислава IV козакам, котру старшина ні-
бито переховує з незрозумілих причин. Не зовсім відповідає дійсності, на думку кри-
тика, змальований у книзі образ Богдана Хмельницького як людини нерішучої, 
цілком підвладної волі випадку. Втім, зауважені недоліки, твердить М.  Кордуба, є 
поодинокими. Загалом же, наголошує він, завдяки високому науковому рівню, до-
бірній мові та якісному ілюстративному матеріалу, рецензована праця постає цін-
ним надбанням науково-популярної літератури.

Про важливість науково-популяризаторської діяльності М.  Грушевського писав 
також Микола Залізняк. Так, вітаючи появу «Ілюстрованої історії України», молодий 
історик відзначив її високу наукову вартість, яка полягала в послідовному проведенні 
через увесь текст оповідання тези про нерозривність українського історичного про-
цесу від доби раннього середньовіччя до початку ХХ ст. Ця теза, наголошував він, 
поступово проникає також у російські навчальні книги. Рецензент підмітив також 
високий літературний рівень праці, майстерність автора у володінні пером оповідача. 
«Се не науково-сухий збір фактів, – підкреслив М. Залізняк, – не теоретичні розуму-
вання, абстракції й узагальнення соціолога. Тут минуле наше житє мов живе воскре-
сає перед нашими очима в усій його ріжнородности, елемент науковий чудово лу-
читься з артистичним – автор не тільки знає факти, але й відчуває при помочи своєї 

1 Там само. – С. 173.
2 Кордуба М.: Михайло Грушевський: Про батька козацького Богдана Хмельницького. Київ 

1909 // Каменярі. – 1910. – Число 1. – С. 14–15.
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внутрішньої інтуїції наше минуле житє, надає йому живих барв силою свого внутріш-
нього чуття. Тому ся книга й робить на читача величезне враженнє, тому станеться 
вона чистим жерелом національного самопізнання і національної свідомости»1.

Цікаво, що деякі молодші учні М. Грушевського зверталися до його науково-попу-
лярних студій ще на студентській лаві, коли отримували від своїх польських профе-
сорів завдання критичного реферування праць учителя. Таким, наприклад, було 
завдання Людвіка Фінкля критично прорецензувати російськомовний «Нарис істо-
рії українського народу», дане на його науковому семінарі Івану Крип’якевичу. 
В об’ємному рефераті студента, котрий відклався у його архіві, докладно системати-
зовано провідні історіографічні тези перших розділів «Нарисів», що торкаються 
польсько-українських взаємин доби середньовіччя. У підсумку початкуючий дослід-
ник ствердив: «Поява цієї книги є дуже важливою для руської історіографії, бо доте-
пер власне не було правдиво опрацьованої історії»2.

Не оминув критичною увагою І. Крип’якевич також появу іншої науково-попу-
лярної праці вчителя – «Про батька козацького Богдана Хмельницького». Відзначив-
ши непересічний популяризаційний талант М.  Грушевського, оглядач зосередився 
на провідній рисі його стилю – за жодних умов не поступатися істинністю в описі 
історичних подій заради осягнення виховного ефекту. Цій меті, стверджує рецен-
зент, служить також організація візуального ряду книги, в якій розміщено лише ав-
тентичні малюнки, що правдиво відтворюють колорит описуваної епохи. В результа-
ті, на думку І. Крип’якевича, «тема оброблена тут не менш майстерно», аніж у великій 
«Історії» М. Грушевського, що повинно забезпечити їй «дуже великий круг читачів»3.

Перші узагальнюючі оцінки наукової праці М. Грушевського прозвучали з нагоди 
святкування у Галичині десятиліття його діяльності у Львові (1904 р.). Ініціаторами 
відзначення цієї ювілейної дати виступили представники львівської школи ученого, 
вирішивши вшанувати вчителя виданням збірника праць, котрий вийшов друком у 
Львові в лютому 1906 р. У цьому виданні взяли участь усі найпомітніші представни-
ки тогочасної української гуманістики4. У «Передмові» до збірника учні М. Грушев-
ського Д. Коренець, І. Кревецький, С. Томашівський разом з іншими видатними га-
лицькими діячами І.  Франком та В.  Гнатюком піднесли значущість наукової праці 
ювіляра5.

Як уже згадувалося, вихід «Наукового збірника», яким, як писало «Діло», «ушано-
вано нашого героя працї»6, був помічений далеко за межами Львова, в західноєвро-

1 Залізняк М.: Михайло Грушевський. Ілюстрована історія України. Київ–Львів, 1911 // ЛНВ. – 
1911. – Т. LIV. – Кн. VІ. – С. 536.

2 Крип’якевич І. Рецензія на «Очерк» М.Грушевського читана в семінарі Л.Фінкля, 1905.  – 
ВР ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 314 (І.П. Крип’якевич). – Папка 165/4. – Арк. 49.

3 К. [Крип’якевич І.]: Михайло Грушевський. Про батька козацького Богдана Хмельниць-
кого... // Молода Україна. – 1910. – Ч. І. – С. 38–39.

4 Див. огляд ювілейних заходів: Свято в честь проф. М.Грушевського // Киевская Cтарина. – 
1906. – Т. XCII. – С. 30–31.

5 Передмова // Науковий збірник присьвячений професорови Михайлови Грушевському уче-
никами і прихильниками з нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894–1904). – Л., 
1906. – С. VII.

6 В.Б.: Науковий збірник присвячений професорови Михайлови Грушевському учениками і 
прихильниками з нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894–1904). Львів, 1906 // 
Дїло. – 1906. – Ч. 58. – С. 1.
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пейській і російській критичній літературі, що привернуло увагу до ювілею та праць 
М. Грушевського в широкому контексті його різнопланової діяльності. При цьому 
особливий наголос у ювілейних дописах робився на науково-організаційній роботі 
вченого в Галичині, що перетворила українські студії з діяльності одиниць на добре 
організований дослідницький напрямок1.

На святі з нагоди вручення винуватцю свята «Наукового збірника» слово для при-
вітання взяв один із найстаріших представників школи Денис Коренець. Висловлюю-
чи думку всієї західноукраїнської громади, промовець відзначив: «[...] Учений автор 
дуже численних праць наукових проф. Грушевський розвів таку діяльність широку і 
пребагату в наслідки, що прямо трудно й подумати, як на се стало сил одного чолові-
ка»2. Оглядаючи десятиліття перебування вчителя в Галичині, Д. Коренець підніс різ-
ноплановість його внеску до скарбниці національної культури. Згадавши, насампе-
ред, здобутки М. Грушевського на полі української історіографії, він наголосив також 
на плідності науково-організаційної праці львівського професора, при цьому відзна-
чивши також його діяльність з виховання нової генерації українознавців.

Відгукнулися учні М. Грушевського також на інший ювілей свого вчителя – двад-
цятип’ятиліття літературно-наукової праці, котре припало на червень 1910 р. і мало 
вже не регіональний, як це було у попередньому випадку, а всеукраїнській характер. 
Для прикладу згадаємо ювілейну сильветку М.  Кордуби, що стала виразом щирої 
людської симпатії учня до особи вчителя. У цій публікації зі знанням біографічних 
нюансів видатного вченого західноукраїнську громаду було ознайомлено з огромом 
його національної праці. М. Кордуба слушно відзначив, що головним нервом всієї 
діяльності вчителя є наукова робота, результати якої вражають сміливістю історіо-
графічного конструювання та різнобічністю опрацьованих тем. «І коли тепер історія 
українського народу перестала бути загуменком польської і велико-руської історіо-
графії та стала окремою, самостійною цариною історичної науки, то в сім заслуга 
Грушевского і нікого іншого, лише Грушевского!» – емоційно наголосив М. Кордуба3.

Поряд із науковою, як вважає автор ювілейного допису, надзвичайно плідною ви-
явилася й організаційна праця довголітнього голови НТШ з розбудови багатьох на-
прямків функціонування товариства. Ще однією складовою діяльності вчителя 
М. Кордуба називає суспільно-політичну активність, що мала особливо важливі на-
слідки в аспекті ініціатив М.  Грушевського для розбудови українського шкіль-
ництва – від його нижчої (народні школи) до вищої (університет) ланок. Підсумову-
ючи свій огляд діяльності вчителя, М.  Кордуба підкреслив: «Муравельна 
трудолюбивість, широке знанє, правість характеру, безоглядність супротив «силь-
них мира сего» – отсе причини тої загальної популярности, яку з’єднав собі проф. 
Михайло Грушевский»4.

1 Див., напр.: K.: Naukowyj Sbirnyk eine wissenschaftliche Sammlung, gewidmet dem Professor 
Mychajlo Hruschewskyj won seinen Schülern und Freunden aus Anlass seiner zechnjährigen 
wissenschaftlichen Tätigkeit in Galizien, Lemberg, 1906  // Ukrainishce Rundschau.  – 1906.  – №  4.  – 
S. 159–160; Дорошенко Д. Ученое общество имени Шевченка во Львове // Украинскій Вестник. – 
1906. – №. 9. – С. 666–674.

2 Коренець Д. Ювілей науки // Учитель. – Л., 1906. – Ч. 10. – С. 143.
3 Кордуба М. Михайло Грушевский (З нагоди 25–лїтнього ювилею лїтературної дїяльности) // 

Каменярі. – 1910. – Число 13 і 14. – С. 3.
4 Там само.
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Загальна лібералізація суспільно-політичного життя в імперії Романових після 
подій 1905 р. відкрила доступ українській книзі до російського читача. Відтоді форум 
активного обговорення наукових ідей М. Грушевського поширився на Наддніпрян-
щину. Шостий том «Історії України-Руси» був надрукований уже в київській друкар-
ні П. Барського у 1907 р. і містив характерне для наступних томів позначення місця 
видання – «Київ–Львів». Факт допуску головної праці М. Грушевського до російсько-
го читача відзначили практично всі її оглядачі, зокрема його львівські учні. Так, у 
своїх рецензіях на шостий том великої «Історії» С. Томашівський та М. Залізняк на-
голошували передусім на фундаментальності уперше виявленого вчителем та залу-
ченого при написанні книги джерельного комплексу; всебічності показу українсько-
го життя не лише в політичній, а й економічній та культурній площинах; 
оригінальності запропонованих автором гіпотез; доступності викладу для пересіч-
ного читача і т. ін.1. Як і інші критики, учні М.  Грушевського загострювали увагу  
аудиторії на тій обставині, що у томі вперше українське життя XIV – початку XVII 
століть знайшло цілісне та стереоскопічне висвітлення.

Починаючи з сьомого тому, М. Грушевський зосередився на опрацюванні історії 
української революції під проводом Богдана Хмельницького. Це привернуло особ-
ливу увагу до томів козацького циклу практично всіх його учнів, адже більшість з 
них обрали період XVII століття своєю науковою спеціалізацією. Як і раніше, в своїх 
критичних оглядах представники львівської школи найбільше уваги приділяли по-
пуляризації історіографічних ідей учителя. Наприклад, І. Крип’якевич у рецензії на 
сьомий том «Історії України-Руси» наголосив на суспільній значущості наукової пра-
ці автора. «Чим далі входить велика Історія України проф. Грушевського в новійші 
часи, – писав він, – тим більше стає інтересна, не лиш для фахових істориків, але й 
для широких кругів»2. Продемонструвавши різноманітність залученого вчителем 
джерельного матеріалу та відтворивши багатство запропонованих ним історіогра-
фічних ідей, оглядач підкреслив: «Се перша справді повна і наукова історія козаччи-
ни й повинна знайти своє місце в кожній бібліотеці, передовсім в академічних това-
риствах і кружках молодіжи»3. Вказуючи на суспільну зацікавленість подіями 
козацького минулого, рецензент відзначив, що «книга вже пішла між людий, чита-
ється і дискутується горячо»4.

На сьомий том «Історії України-Руси» рецензією відгукнувся також М. Залізняк. 
Як і попередній оглядач, він наголосив: «Тут вперше маємо представлення в усій ці-
лості й повности історію сього часу, оперту до того в значній мірі на невідомому досі 
джерельному матеріалі. Та що особливо важно, тут представлено історію козаччини 
в її органічному зв’язку з минулим і сучасним житєм українського народу. [...] Годі 
тут довше розводитися над змістом сеї колосальної праці, що являється новим вель-

1 Томашівський С.: Грушевський М. Історія України-Руси. Т.VI. К.–Львів, 1907 // Дїло. – 1908. – 
Ч.  92.  – С.  7; Залізняк М.: Грушевський М. Історія України-Руси. Т.VI. К.–Львів, 1907  // ЛНВ.  – 
1908. – Т. XLIII, кн. ІХ. – С. 582–585.

2 К. [Крип’якевич І.]: Грушевський М. Історія України-Руси. Т.VІI. К.–Львів, 1909  // Молода 
Україна.  – Л., 1910.  – Ч.  І.  – С.  38; Див. також: К. [Крип’якевич І.]: Михайло Грушевський. Про 
батька козацького Богдана Хмельницького. Київ, 1909  // Молода Україна.  – Л., 1910.  – Ч.  І.  – 
С. 38–39.

3 К. [Крип’якевич І.]: Грушевський М. Історія України-Руси. Т. VІI. К. – Львів, 1909... – С. 38.
4 Там само.
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ми цінним придбанням української науки й української суспільності. Її мусить знати 
й студіювати кождий інтелігентний Українець, і для кожного вона буде невичерпа-
ним джерелом національного самопізнання»1.

Найбільш ґрунтовно до осмислення та популяризації козакознавчих студій 
М. Грушевського поставився М. Кордуба. Так, коли був заснований перший німець-
кий часопис, котрий спеціалізувався на вивченні східноєвропейської історії – 
«Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte» – молодий учений витратив багато часу на 
ознайомлення західних колег зі здобутками галицьких інтелектуалів, об’єднаних у 
Науковому товаристві імені Шевченка, зокрема його голови. Як дізнаємося з листу-
вання учня та вчителя, співпрацю М. Кордуби з часописом Отто Геча налагодив саме 
М. Грушевський, котрий порадив німецькому колезі свого учня як доброго знавця 
тогочасної української історіографії2. Від перших чисел і до середини 1930-х років на 
сторінках цього авторитетного часопису ми зустрічаємо критично-інформаційні на-
риси про головні праці М. Грушевського, написані буковинським ученим3.

Вже на сторінках другого тому берлінського часопису «Zeitschrift für Osteuropäische 
Geschichte» з’явилася розлога рецензія М.  Кордуби на сьомий том «Історії Украї-
ни-Руси»4. Маючи на той час власний солідний козакознавчий доробок, він традицій-
но зосередився на демонстрації того нового, що його вчитель привніс у студіювання 
доби Хмельниччини. Ці новації, вказує чернівецький історик, носять джерелознав-
чий та концептуальний характер. Стосовно першого аспекту, оглядач слушно ствер-
джує, що багатолітні джерелознавчі пошуки М. Грушевського та його учнів уможли-
вили не лише докладну реконструкцію раніше незнаних сторінок історії козацтва, а й 
ревізію усталених в історіографії концепцій. Не менш важливою, на думку критика, є 
концептуальна сторінка нового тому «Історії України-Руси», передусім в аспекті очи-
щення минулого козаччини від численних міфологічних нашарувань.

Поряд із такими схвальними оцінками М. Кордуба зауважує також низку диску-
сійних моментів у новій праці вчителя. Наприклад, недостатньо аргументованими 
для нього є погляди М. Грушевського на процес виникнення та становлення козацтва 
до середини XVI ст. Спірними М. Кордуба вважає також спроби вчителя модернізу-

1 Залізняк М.: Грушевський М. Історія України-Руси. Т.VІI. К.–Львів, 1909  // ЛНВ.  – 1909.  – 
Т. XLVIII, кн. Х. – С. 200–201.

2 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 59.
3 Korduba M.: Hruševśkyj M. 1851–1911. Dem Andenken Jakiv Šulhyns // Zeitschrift für osteuropäische 

Geschichte.  – 1913.  – Bd.  3.  – S.  119; Korduba M.: Hruševśkyj M. Anfänge des slawischen Lebens  // 
Zeitschrift für osteuropäische Geschichte.  – 1911.  – Bd.  2.  – S.  120–121; Korduba M.: Hruševśkyj M. 
Zaporoger Kosaken in Banat  // Zeitschrift für osteuropäische Geschichte.  – 1911.  – Bd.  2.  – S.  127; 
Korduba M.: Hruševśkyj M. Zeitgenossische Schuldichtung über die Gefangenschaft Vyšnevećkyjs  // 
Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. – 1913–1914. – Bd. 4. – S. 118; Korduba M.: Hruševśkyj M. Zur 
Frage der Vjatiči // Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. – 1911. – Bd. 2. –  S. 121.

4 Korduba M. Die Anfänge des ukrainischen Kosakentums (Mychajlo Hruševśkyj. Istorija Ukrajiny-
Rusy [Geschichte der Ukraine] Bd. VII. Kozaćki časy do r. 1625 [Zeitalter der Kozaken bis z. J. 1625]. 
Kiev–Lemberg 1909. (X + 624 S.). Materialy do istoriji ukrajinśkoji kozaččyny vydani pid zahalnoju 
redakcijeju M. Hruševśkoho [Materialien zur Geschichte des ukrainischen Kozakentums, hrg. Unter 
Leitung des Prof. Hruševśkyj] Bd. I. Dokumenty po rik 1631 zibrav i vydav Ivan Krypjakevyč [Dokumenty 
bis zum J. 1631, gesammelt und hrg. Von J. Krypjakevyč]. Lemberg 1908. (46 + 407 S.) [Vol. VIII der 
Fontes historiae ukraino–russicae.]) // Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. – Berlin, 1912. – Band 
II. – S. 367–379.
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вати свідомість широких козацьких верств наприкінці XVI ст. і розгледіти ідейну 
боротьбу у тогочасному козацькому середовищі. Попри помічені неточності та ви-
словлені зауваження, рецензент підносить новаторський характер сьомого тому, під-
креслюючи, що М. Грушевський «подає нам цілком оригінальну концепцію, яка за-
тьмарює усі попередні спроби і закладає наріжний камінь усіх майбутніх наукових 
досліджень у цій галузі. Окремі незначні недоліки у композиції, які повинні розгля-
датися як неминучий наслідок тієї швидкості, з якою автор працює над своїм твором, 
[...] можуть бути легко усунені у наступному виданні»1.

Протягом львівського двадцятиліття М. Грушевський багато уваги приділяв та-
кож суспільно-політичній публіцистиці, в якій всебічно обговорювалися проблеми, 
важливі для подальшого розвитку українського суспільства. Згадані праці зазвичай 
виходили у світ окремими брошурами як збірки раніше опублікованих статей. У них 
М. Грушевський (із притаманною йому схильністю до простеження ґенези різнома-
нітних явищ тогочасного суспільного життя та ґрунтовною історичною аргументаці-
єю власних поглядів) розмірковував над актуальними проблемами українства, про-
понуючи оригінальне бачення шляхів їх подолання. Такі суспільно-політичні 
публікації вченого були досить популярними у читацькому середовищі та знаходили 
схвальне сприйняття серед оглядачів українського інтелектуального життя. Особли-
во активно бачення вчителем суспільно-політичних викликів, котрі стояли у той час 
перед українством, популяризували його львівські учні. Вони наголошували на важ-
ливості подібних праць для популяризації українського питання, відзначали яскра-
вий публіцистичний талант М. Грушевського, послідовність його громадянської по-
зиції, насиченість суспільно-політичних текстів історичними сюжетами, що давало 
змогу читачеві скласти повне уявлення про обговорюване питання і зробити власні 
висновки2.

Перша світова війна, арешт та заслання М. Грушевського, де він не мав можливо-
сті повноцінно займатися дослідницькою працею, загальмували активну наукову ді-
яльність історика, що не могло не позначитися також на інтенсивності дискусій дов-
кола його ідей. Утім, приводом для такого обговорення стали дві річниці видатного 
діяча – тридцятиліття літературно-наукової діяльності, що припало на 1915 р., та – 
особливо – піввіковий ювілей життєвого шляху, що, попри військові події та роз’єд-
наність українських інтелектуалів воюючими таборами, були відзначені національ-
ною інтелігенцією і в Галичині, і в Наддніпрянщині3. Символічно, що жоден із 
львівських учнів не відгукнувся на ці ювілейні дати колишнього вчителя.

Лише на сторінках присвяченого М. Грушевському числа «Вісника СВУ» були опу-
бліковані дві коротенькі замітки М. Кордуби. Перша – це спогади галицького вчено-
го про його знайомство з майбутнім учителем та обставини становлення львівської 

1 Ibid. – S. 379.
2 С.Т. [С.Томашівський]: Проф. Мих. Грушевський. Украинство в Россіи, его запросы и нужды 

(Глава из «Очерков истории украинского народа»), С.–Петербург, 1906 // ЛНВ. – 1906. – Т. XXXV,  
кн. VІІ. – С. 173; Джиджора Ів.: Проф Мих. Грушевський. Национальный вопрос и автономия... // 
ЛНВ.  – 1907.  – Т. XXXIX.  – Кн. VІІІ-ІХ.  – С.  451–452; Джиджора Ів.: Проф Мих. Грушевський. 
З біжучої хвилі. Київ, 1907 // ЛНВ. – 1908. – Т. XLII, кн. ІV. – С. 195–196.

3 Див. докл.: Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець 
ХІХ – 30–ті роки ХХ століття): монографія. – Київ; Дрогобич: Вимір, 2008. – С. 175–181.
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історичної школи1. У другій замітці М. Кордуба характеризує брошуру «Наша полі-
тика», яка стосується конфлікту М. Грушевського з галичанами, зокрема з деякими 
учнями. Цікаво, що автор не тільки поділяє висловлені учителем оцінки галицької 
політики (відзначаючи, щоправда, їхню подекуди надмірну різкість), але й вказує на 
значну прогностичну вартість висловлених у брошурі спостережень. «[...] Прихо-
диться просто подивляти ту геніяльну інтуїцію автора, яка йому позволила вже пе-
ред шістьома роками немов передчути ту катастрофу, яка тепер постигла нашу полі-
тику, – з певним пафосом писав М. Кордуба. – Бувають виїмкові книжки, які з часом 
не тільки нічого не тратять зі своєї інтересности, а противно все більше стають акту-
альними. До таких книжок причислюємо “Нашу політику” Грушевського. Читаючи 
її, мається вражіннє, що автор списував свої уваги не в роках 1908–1910, а в падо-
листі 1916 р. – і вона стає “откровєнієм”»2.

У 1919 р. М. Грушевський опинився на еміграції, де намагався відновити звичний 
для себе темп наукової праці. Помітною подією тогочасного українського наукового 
життя став вихід чергового, восьмого, тому великої «Історії». Книгу на сторінках «Лі-
тературно-наукового вістника» критичним оглядом зустрів І. Крип’якевич. Він, як і 
сам автор, яскравими барвами змалював «справді трагічну долю» останньої частини 
восьмого тому в часи війни та революції. Далі рецензент коротко висвітлив зміст кни-
ги, вказавши, що нового, порівняно з попередньою історіографічною традицією, вніс 
автор у розпрацювання складної та цікавої проблеми кульмінаційних подій Хмель-
ниччини. Відзначивши деяку фрагментарність авторської реконструкції, І. Крип’яке-
вич побажав своєму вчителеві, щоб той «знайшов енергію і відповідні життєві обста-
вини» закінчити свою працю над Українською революцією середини XVII ст. 
Екстраполюючи історичні події на сучасний йому стан українства, рецензент напри-
кінці огляду підсумував, що «сей фрагмент історії нашої давньої держави дає цінний 
матеріял до роздумувань для тих, що цікавляться і минувшиною і сучасним»3.

У 1919 р. частина львівських учнів М. Грушевського вирішила відзначити двадця-
тип’ятиліття приїзду вчителя в Галичину виходом окремого тому «Записок НТШ»4. 
Поряд із іншими публікаціями ювілейна книга містила розлогий узагальнювальний 
нарис Василя Герасимчука «Михайло Грушевський як історіограф України». Змальо-
вуючи широкий контекст становлення та розвитку національного руху в Галичині, 
дослідник відзначає епохальність культурної діяльності М.  Грушевського в долі 
краю, його позитивний вплив на всі сфери життя української громади. Особливо 
помітно, наголосив В. Герасимчук, цей вплив проявився у сфері розвитку наукового 
українознавства. Завдяки масштабним науково-організаційним заходам історика, 
його модерному розумінню завдань наукового пошуку, а також чутливості до на-
гальних потреб національного життя, низка важливих галузей україністики пере-
творилися з об’єкта захоплення поодиноких сміливців на цілком респектабельні ака-
демічні дисципліни, що захоплювали дедалі більшу кількість національної 
інтелігенції. Як зазначив автор нарису, ґрунтовні історичні студії М. Грушевського 

1 Кордуба М. Приїзд проф. Грушевського до Львова (особисті спомини) // Вісн. СВУ. – 1916. – 
Ч. 127. – С. 795–796.

2 Кордуба М. Грушевський про» нашу полїтику» // Вісн. СВУ. – 1916. – Ч. 127. – С. 787.
3 Крип’якевич І.: М.Грушевський. Історія України-Руси. Том VIII, частина ІІІ. Видання друге, 

повторене. Київ–Відень, 1922 // ЛНВ. – 1922. – Т. LXXVI. – С. 81.
4 ЦДІАУЛ. – Ф. 309 (НТШ). – Оп. 1. – Спр. 40 (Протоколи). – Арк. 25 зв.
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поклали край спекуляціям довкола питань про самостійність українського народу та 
його культури, спрямували енергію кращих представників молодої нації на вирішен-
ня актуальних проблем її буття. «Головною і незатертою часом заслугою його [М. Гру-
шевського] є се, – підкреслював В. Герасимчук, – що він видвигнув на перший плян 
ідейний чинник духово-культурного поглиблення нашого народнього єства через 
піднесення наукою національної свідомости і національної культури»1.

Далі дослідник зосередився на детальному аналізі творчого доробку свого вчите-
ля. На тлі розвитку історичної україністики другої половини ХІХ – початку ХХ ст. він 
акцентував новаторський характер історичних пошуків М. Грушевського в кількох 
напрямках: організації наукового верстату, збагачення тематичного спектру історич-
них студій, методології дослідницької праці. І якщо перші два аспекти вже більш чи 
менш докладно розглянуто у попередній літературі, присвяченій автору «Історії 
України-Руси», то увага В. Герасимчука до методологічних аспектів творчості вчите-
ля була абсолютно новою за широтою охоплення поставленої проблеми.

Аналізуючи теоретико-методологічну модель М.  Грушевського, автор схаракте-
ризував її як «генетично-емпіричну». Відправними пунктами історіографічних по-
будов учителя дослідник назвав документалізм, інтуїтивізм, об’єктивність, критич-
ність, плюралізм у визначенні дієвих рушіїв історії. «Остання і найбільша мета його 
[М. Грушевського], – писав він, – се відслонити реальну дійсність і правду, як цінно-
сті самі для себе»2. Чільне місце в теоретичній моделі вчителя, на думку В. Герасим-
чука, посідають здобутки соціологічних наук, уміле застосування яких робить з ньо-
го історика-філософа.

Відповідаючи критикам М. Грушевського на їхні закиди щодо домінування в його 
працях аналітичного підходу над синтетичним опрацюванням, В. Герасимчук слуш-
но наголошує на зумовленості такої дослідницької логіки свого вчителя об’єктивним 
станом україністики, відсутністю достатнього рівня джерельного забезпечення. «Ду-
маю, – наголошує автор, – що сей закид, коли його можна назвати закидом, міг би 
мати деяке оправданнє у багатших і щасливших у культурній продукції націй, але 
ніколи у нас. [...] Ще довго аналіза мусить бути як не основною – то великою чесно-
тою всякого історика»3. Зауважимо, що характеристика В. Герасимчуком методоло-
гічних поглядів його учителя мала вагомий вплив на подальші грушевськознавчі 
рефлексії у цьому напрямку4.

Чи не найбільше місця у своєму нарисі В. Герасимчук відвів характеристиці голов-
ної праці М.  Грушевського, назвавши її «найсильнішою зброєю», яку інтелектуал 
може дати українському народу. Вміло та докладно, із залученням промовистих ци-
тат, дослідник розкрив перед читачем багатство думок та ідей, викладених в «Історії 
України-Руси», акцентував їхній новаторський характер, відстежив впливи панівних 
на початку ХХ ст. філософських систем та історіографічних парадигм на особливості 
опрацювання вченим підставових історичних проблем.

1 Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України  // Записки НТШ.  – 1922.  – 
Т. CXXXIII. – С. 2.

2 Там само. – С.13.
3 Там само. – С. 9–10.
4 Див. докл.: Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Гру-

шевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття): монограф. – Нью-Йорк; Дрогобич, 2002. – С. 13–42.
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В. Герасимчук підкреслив всебічність розгляду М. Грушевським історичної ево-
люції українського народу у всіх її проявах – економічному, соціальному, культур-
но-духовному. Як і багато інших оглядачів творчого доробку видатного вченого, до-
слідник зосередився на козакознавчих студіях М.  Грушевського, наголосивши на 
низці запропонованих ним новацій теоретичного, проблемного та джерелознавчого 
характеру: «[...] Грушевський поставив се історично-суспільне явище [козаччину] на 
найширших дослідних основах і опер його на далеко численнішім і багатшім доказо-
вім матеріялі, ніж його попередники»1. Уся історична праця видатного вченого, під-
сумував В. Герасимчук, є видатним явищем не лише української, але й цілої слов’ян-
ської культури.

Загалом нарис львівського учня М. Грушевського пронизаний надзвичайним піє-
тетом до особи вчителя. Ця зрозуміла ідеалізація постаті видатного історика завади-
ла досліднику, на нашу думку, більш критично поставитися до окремих дискусійних 
моментів його історіографічної спадщини, що, зрештою, було відзначено у студіях 
того часу2. Однак можемо стверджувати, що оцінки та спостереження В. Герасимчу-
ка мали помітний вплив на грушевськознавство ХХ ст. та великою мірою не втрати-
ли своєї актуальності й донині.

Ще одним приводом для глибшого осмислення спадщини М. Грушевського стало 
масштабне відзначення шістдесятиліття життєвого та сорокаліття творчого шляху 
вченого. Головні ювілейні події відбувалися, зрозуміло, на Наддніпрянщині3. Втім, і 
Галичина не стояла осторонь вшанування заслуженого у своїй історії ювіляра. Як і 
десятиліттям раніше, на уродини вчителя відгукнувся М. Кордуба – цього разу роз-
логою статтею на сторінках «Літературно-наукового вістника». Поставивши перед 
собою завдання узагальнити історіографічну творчість учителя, дослідник наголо-
сив на важливості історичних знань для національного самоусвідомлення всіх куль-
турних народів, передусім таких, як українці, що позбавлені власної державності. У 
цьому аспекті, на його думку, твори М. Грушевського посідають особливе місце в іс-
торії вітчизняної культури, виконуючи важливу національно-будительську функ-
цію. «Щойно сам кінець ХІХ-го в., – стверджує М. Кордуба, – дав нам загально-наці-
онального історіографа в повнім, можна сміливо сказати, ідеальнім значінню цього 
слова, дав нам М. С. Грушевського»4.

Головну працю свого вчителя дослідник характеризує як новаторську, що вперше 
дає цілісний та всебічний образ минулого рідного народу. Виявляючи провідні риси 
«Історії України-Руси», М. Кордуба насамперед називає оригінальність, що полягає в 
самостійності випрацювання автором більшості наукових проблем на підставі впер-
ше введеного ним у науковий обіг джерельного матеріалу. Творча особистість учите-
ля постає для дослідника як унікальне поєднання талантів історика-аналітика та 
синтетика. Іншою відмітною особливістю «Історії України-Руси» для М. Кордуби є 

1 Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України. – С. 24–25.
2 Багалій Д. Академік М.Грушевський і його місце в українській історіографії  // Червоний 

шлях. – 1927. – № 1. – С. 215–216; Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К.: Українознав-
ство, 1996. – С. 193.

3 Див. докл.: Тельвак В. Життєвий і творчий шлях М.Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. // 
УІЖ. – 2008. – № 6. – С. 111–125.

4 Кордуба М. Академик Михайло Грушевський як історик (з нагоди ювилею) // ЛНВ. – 1926. – 
Т. XCI. – С. 347–348.
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самобутність концепції, покладеної в її основу, що запроваджувала в науку цілком 
нове моделювання східноєвропейського минулого.

Безперечною перевагою головної праці ювіляра автор нарису вважає її критич-
ність та об’єктивність, теоретичний плюралізм у визначенні рушіїв історичної ево-
люції. З огляду на це праця М. Грушевського постає водночас класичним (в аспекті 
джерелознавчого акценту) і надзвичайно модерним твором, що «стоїть на висоті 
свого завдання». Ілюструючи суспільну затребуваність у наукових працях ученого, 
М.  Кордуба пише про їх переклади іншими мовами, передусім російською, згадує 
про комерційний успіх багатьох науково-популярних видавничих проектів. Не менш 
піонерськими для української історіографії, на думку дослідника, є праці М. Грушев-
ського з царини всесвітньої історії. Написані для широкого кола читачів, стверджує 
автор нарису, вони містять оригінальний погляд на історію людства, інтегруючи 
український історичний матеріал до всесвітньо-історичного процесу.

Особливістю статті М. Кордуби є його прискіплива увага до історико-літератур-
них праць свого вчителя. Характеризуючи зміст, концепцію та методологічні засади 
«Історії української літератури», він справедливо зауважує, що до феноменів духов-
ного життя українського народу, втіленого у слові, автор підходить передусім як іс-
торик-соціолог. Новаторський характер для української науки, стверджує М. Корду-
ба, має також соціологічна студія М.  Грушевського над початками людського 
суспільства. І хоча в ній немає обґрунтування оригінальної соціологічної теорії, «ба-
гатий матеріал та досвід, зібрані з власних історичних студій і величезна очитаність 
дають авторові спромогу подавати дуже влучні і цінні вказівки для майбутніх дослід-
ників-спеціалістів»1. Підсумовуючи свої роздуми, М.  Кордуба вкотре підкреслив 
епохальність наукової творчості ювіляра для поступу української науки. Помітно 
ідеалізуючи образ учителя, він зауважив, «що зі всіх історичних робіт, які в останніх 
десятиліттях появилися на українській мові, добра половина походить з-під пера 
лише одного ученого, акад. Михайла Грушевського».

Поряд із наведеними оцінками відзначимо, що лише поодинокі львівські учні 
М. Грушевського у міжвоєнний період продовжували творити у просторі методоло-
гічних та концептуальних пропозицій свого вчителя. Стрімке конституювання дер-
жавницької історіософії, котре відбувалося під впливом загальноєвропейських про-
цесів у гуманітарних науках та українських дискусій про причини поразки 
Визвольних змагань, захопило також багатьох представників львівської школи. Нові 
історіографічні ідеї чи не вперше були осмислені у рецензійній за формою статті Іва-
на Кревецького «Українська історіографія на зламі». У передмові автор зауважив, що 
нова історіософія, покладена в основу останніх праць С. Томашівського («Українська 
Історія. Нарис. І. Старинні і середні віки») та В.  Липинського («Україна на зламі 
1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століт-
тю»), потребує певного узагальнення з ідейно-концептуального погляду на тлі роз-
витку всієї попередньої вітчизняної історичної думки. Тому метою свого огляду до-
слідник визначив «звернути увагу на нові історичні концепції, які оба згадані автори 
вводять в українську історіографію, а які основно ріжняться від історичних концеп-
цій, що панували досі в новочасній українській історіографії»2.

1 Там само. – С. 356.
2 Кревецький І. Українська історіографія на зламі  // Записки НТШ.  – 1924.  – Т.  CXXXIV–

CXXXV. – С. 181.
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Для яскравішої оцінки творчих знахідок істориків-державників, І.  Кревецький 
протиставляє їх здобуткам української історіографії ХІХ – початку ХХ ст., називаю-
чи останню народницькою, «байдужою до держави», «а то й різко антидержавною»1. 
Знаковою постаттю народницької історіографії автор називає свого вчителя М. Гру-
шевського, рясно цитуючи тези з його публіцистичних праць еміграційної доби, пе-
редусім з популярної у середовищі ідейних опонентів ученого статті «Українська 
партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на кон-
ференціях закордонних членів партії». Як і інші представники консервативного та-
бору, І. Кревецький піддав критиці позитивну оцінку автором «Історії України-Руси» 
значення «татарських людей» в українській історії, ставлення ним приватного мате-
ріального інтересу вище за потреби нації. Такий антиелітаризм та антидержавни-
цтво, на переконання автора, є визначальними рисами всієї української історичної 
думки ХІХ – початку ХХ ст. і насамперед В. Антоновича та М. Грушевського.

Нову якість інтерпретації українського минулого, стверджує І.  Кревецький, за-
пропонували у своїх книгах С. Томашівський та В. Липинський, виокремивши в істо-
ричній еволюції три найважливіші чинники: землю, націю та державу. Докладно ана-
лізуючи змістове та концептуальне наповнення їхніх праць, наводячи промовисті 
цитати, оглядач розкриває особливості реконструкції українського історичного про-
цесу з позицій державницької історіософії, протиставляючи її традиційному бачен-
ню минулого, викладеному, на його переконання, у творах М. Грушевського2. Саме в 
створенні історіософської альтернативи народницькій моделі українського минулого 
й полягає, на переконання І. Кревецького, переломне значення національно-держав-
ницької концепції. Як свідчать відзиви на працю І. Кревецького, висловлені ним оцін-
ки були доволі поширені в середовищі західноукраїнської та еміграційної інтеліген-
ції, щоправда при цьому оглядачі зазначали, що авторська характеристика творчої 
спадщини його вчителя є «занадто суворою»3.

Подібні оцінки історіографічної творчості колишнього вчителя І. Кревецький ак-
тивно популяризував на сторінках галицької періодики в 1920-х рр., оглядаючи про-
відні тенденції тогочасної української науки. Він надалі переконував читача, що 
М. Грушевський представляє виключно народницький відлам вітчизняного історіо-
писання, є лідером школи, котра «ідеалізувала народні маси і ставилася з симпатіями 
до всього, що маси сі робили в минулім. Навіть – до їх анархії і руїнництва»4.

Усвідомлена істориками державницького напряму необхідність переоцінки здо-
бутків української історичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. загалом та спадщини 
її видатного представника зокрема, викликала полеміку з головними пунктами на-
родницької концепції. Так, резонансною наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років 
у середовищі східноєвропейських дослідників була дискусія довкола ґенези держа-
вотворчих процесів у східноєвропейському регіоні. Тогочасні українські історики, 
зокрема учні М. Грушевського, піддали критиці аргументи його антинорманської те-

1 Там само. – С. 162.
2 Там само. – С. 170, 172, 180.
3 Див., напр.: Заїкин В.: Записки Наукового Товариства імени Шевченка. Том CXXXIV–CXXXV. 

Львів, 1924 // ЛНВ. – 1925. – Т. LXXXVII. – С. 94–95.
4 Див., напр.: Кревецький Ів. Сучасна українська історіографія. Осередки  – представники  – 

напрями // Нова зоря. – Л., 1928. – Ч. 91 (193). – С. 6.
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орії, висловившись за слушність доводів норманістів1. Так, представник львівської 
історичної школи С. Томашівський, назвавши концепцію вчителя «першою ґрунтов-
но та науково сформульованою українською теорією початків Русі», протиставив їй 
більш аргументовані, на його переконання, висновки норманістів2.

Продовження М. Грушевським активної наукової діяльності в останнє радянське 
десятиліття було з повагою сприйняте західноукраїнською та емігрантської інтелі-
генцією. Останні томи «Історії України-Руси», присвячені періоду козацької револю-
ції, викликали доволі жваве обговорення, в якому помітну участь традиційно взяли 
львівські учні М. Грушевського. Так, на дев’ятий том праці розлогою рецензією від-
гукнувся знаний дослідник козаччини В. Герасимчук. У своїй не друкованій за життя 
рецензії він продовжив розпочате раніше осмислення наукової спадщини вчителя. 
Передусім оглядач відзначив «загальнонароднє значіння» нової книги київського 
академіка про добу Хмельниччини – її важливий суспільний резонанс, адже праця 
була гостро необхідна для зіставлення двох розділених століттями героїчних спроб 
українського народу здобути незалежність.

Не менш важливою для В. Герасимчука є наукова цінність дев’ятого тому, в якому 
узагальнено унікальний джерельний та багатій історіографічний матеріал, що вреш-
ті дало змогу відкинути численні міфологічні нашарування, переглянути усталені 
романтичною історіографією концепції й аргументовано полемізувати з російськи-
ми і польськими дослідниками. Самостійне наукове значення, вважає рецензент, має 
також науковий апарат праці, в якому систематизовано розлогу бібліографію пред-
мету. «Збудована з таким накладом енергії й оперта на численнім новім матеріалі 
“Історія...” М. Грушевського, – підкреслює його учень, – являється через це найвсе-
стороннішим виразом революційної доби XVII ст. і найосновнішим її оформлен-
ням»3. Вміщення у книзі великої кількості джерельного матеріалу, на думку В. Гера-
симчука, цілком слушне, оскільки дає змогу читачеві скласти власну думку та відчути 
колорит епохи.

Симпатичною для рецензента є також методологічна складова праці, позаяк 
М. Грушевському вдалося зрівноважити в ній індивідуальний та колективний чин-
ники революції, а також відобразити вплив на події широкого спектру релігійних, 
національних та соціально-економічних чинників. Сторінки тому, присвячені кри-
тичній характеристиці козацької старшини – особливо – гетьмана, В.  Герасимчук 
вважає найкращими. Привабливим для оглядача є також літературне оформлення 
книги. Особлива заслуга дев’ятого тому – проникливий системний аналіз феномену 
Хмельниччини, з якого М. Грушевський зробив висновок про внутрішній спадкоєм-
ний зв’язок цієї доби з наступними часами Руїни.

Насамкінець В. Герасимчук торкнувся радянської критики дев’ятого тому, вказав-
ши на абсурдність висунутих М. Грушевському звинувачень. «Мимохіть насувається 
питання, – зазначає він, – чи під позором страху про пролєтарську справу не вила-

1 Див. докл.: Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша 
третина ХХ ст.). – Київ; Черкаси: Відлуння-Плюс, 2001. – С. 256–269.

2 Tomaszewski S. Nowa teorja o początkach Rusi // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1929. – T. I. – 
S. 297–298. Див. огляд дискусій: Кордуба М. Найновіші теорії про початки Руси // ЛНВ. – 1929. – 
Т. C. – С. 1082–1096; Кордуба М. В обороні історичної правди // ЛНВ. – 1931. – Т. CVI. – С. 424–438.

3 Гарасимчук В. З нагоди появи IX тому «Історії України-Руси» М.Грушевського / публ. Я.О.Фе-
дорука // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1999. – Вип. 3/4. – Т. 6/7. – С. 536.
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Розділ 2.  Львів ська іс торична школа Мих айла Гру шев ськог о
як нау ков е співтов арис тв о т а  с оціок ульт у рний ф еномен

зить зле укритий давний чорний воюючий націоналізм імперіялістичної марки?»1. 
Як зазначають сучасні дослідники, критична оцінка В. Герасимчуком праці його вчи-
теля є цікавою не тільки з історіографічного, але й з наукового погляду, оскільки 
львівський козакознавець дотепер залишається чи не єдиним, хто в українській істо-
ріографії цілковито сприйняв думки М.  Грушевського про політичну діяльність і 
особу Богдана Хмельницького2.

Цілісно козакознавчі погляди М. Грушевського, представлені у восьмому та дев’я-
тому томах «Історії України-Руси», М. Кордуба проаналізував в розлогій статті ре-
цензійного характеру на шпальтах берлінського часопису «Zeitschrift für 
Osteuropäische Geschichte»3. Його огляд, як стверджує сам автор, є продовженням 
рецензії на сьому частину головної праці вчителя, що з’явилася у тому ж часописі в 
останні передвоєнні роки. За своїм характером, рецензія М. Кордуби є докладним 
критичним аналізом козакознавчих концепцій М. Грушевського, здійсненим у кон-
тексті тогочасних історіографічних дискусій. Звертаючись до знакових праць україн-
ських, російських та польських дослідників козаччини, оглядач акцентує оригіналь-
ність змісту рецензованих книг, що проявилася як в аспекті значного розширення 
джерельного матеріалу, так і нового погляду на цілий спектр проблем вивчення істо-
рії Хмельниччини.

Водночас, ведучи мову про ґрунтовність студій М. Грушевського над тією епохою 
української історії, М. Кордуба не уникає полеміки з учителем, нерідко пропонуючи 
власне розуміння спірних історіографічних питань. Так, галицький історик ставить 
під сумнів намагання вчителя простежити існування у часи Української революції 
двох козацьких напрямів з різними політичними поглядами – поміркованим і ради-
кальним. Несправедливим рецензент вважає також те, що автор, як і в VII томі «Іс-
торії України-Руси», мало уваги приділяє подіям сусідніх держав і обмежує своє дос-
лідження тісними рамками кордонів опанованої козаками території. «Передусім 
читачеві стає прикро, що зовсім випускається з виду зовнішня політика Польщі, – 
твердить М. Кордуба. – Україна була тою частиною Польщі, яка найбільше стражда-
ла від хвилеподібної політики королівства. Для пояснення шведської дипломатії 
щодо козаків було б доречно розповісти про стосунки Польщі і Швеції у той час. 
Власне відносини Польщі з двома сусідами України – турко-татарами і Москвою, що 
вочевидь впливали на відповідне ставлення козацтва, описуються Грушевським то 
тут, то там і лише фрагментарно»4.

1 Там само. – С. 540.
2 Федорук Я.О. Відгук Василя Гарасимчука на IX том «Історії України-Руси» М.Грушевського // 

Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – К., 1999. – Вип. 3/4. – Т. 6/7. – С. 535.
3 Korduba M. Der Ukraine Niedergang und Aufschwung (Hruševśkyj, M.: Istorija Ukrajiny-Rusy. (Die 

Geschichte der Ukraine-Ruś) VIII. Band, 1. Teil. 1626–1638. 2. Auflage. Kyjiv–L’viv 1922. 335 S. Počatky 
Chmel’nyččyny. Istorija Ukrajiny-Rusy. T. VIII. č 2. (Die Anfänge der Chmel’nyččyna. Die Geschichte der 
Ukraine-Ruś. VIII. Bd. 2. Teil.) 1638–1648. 2. Auflage. Kyjiv–Wien 1922. 224 S. Chmel’nyččyna v Rozcviti. 
Istorija Ukrajiny-Rusy. T. VIII. č 3. (Die Chmel’nyččyna in ihrer Blüte. Die Geschichte der Ukraine-Ruś. 
VIII. Bd. 3. Teil.) 1648–1650. 2. Auflage. Kyjiv–Wien 1922. 288 S. Istorija Ukrajiny-Rusy. (Die Geschichte 
der Ukraine–Ruś) IX Bd. 1. Teil. 1650–1653. [Kyjiv] 1928. 601 + [III] S. ) Istorija Ukrajiny-Rusy. (Die 
Geschichte der Ukraine-Ruś) IX Bd. 2. Teil. 1654–1657. [Kyjiv] 1931. 1026 + II S. (S. 605–1630.))  // 
Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. – Berlin, 1932. – Band VI. – S. 36–60, 193–230, 358–385.

4 Ibid. – S. .45.
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Сумнівним М. Кордубі видається також бачення М. Грушевським Богдана Хмель-
ницького як людини нерішучої, котра тривалий час не могла усвідомити кінцевої 
мети очолюваного ним спротиву. У руслі традицій новопосталої державницької істо-
ріософії галицький учений експонує мудрість козацького ватажка, його обережність, 
дипломатичну вправність і досвідченість у взаєминах з представниками тогочасного 
польського політикуму. «Я вважаю, що сприйняття Хмельницького як керованого 
лідера погано узгоджується з більш відомою характеристикою великого воїна та дер-
жавного діяча, – твердить критик. – Менше усього такий висновок відповідає його 
поведінці після перемог під Жовтими Водами і Корсунем. Він був достатньо зрілим 
чоловіком і досвідченим воїном, щоб піти на те, на чому в основному наполягали 
більшість гарячих голів з його оточення. І що деякі сучасні історики аж до Грушев-
ського від нього очікували: рухатися далі й виступити напряму проти Варшави. Він 
був змушений тверезо оцінювати не тільки положення свого супротивника, а й своє 
власне, яке також не було надто блискучим»1.

Вкотре до вчителевої характеристики гетьмана М. Кордуба звертається вже на-
прикінці свого розлогого критичного огляду. На численних прикладах переконуючи 
читача в гіперкритичній поставі попереднього покоління істориків стосовно до осо-
би Хмельницького та намагаючись показати зумовленість його дій подекуди фаталь-
ними обставинами того складного часу, рецензент саме у полеміці з автором «Історії 
України-Руси» окреслює власне бачення особи козацького лідера. М. Кордуба твер-
дить: «Зазвичай історичну особистість оцінюють за її успіхами і важко знайти інше 
мірило. Для цього потрібно порівняти, яким було козацтво і Україна у кінці 1647 
року і якими вони стали протягом наступних десяти років під проводом Хмельниць-
кого. До приходу Хмельницького Україна була лише польською провінцією, а козаки 
– звичайною охороною кордону під керівництвом польських офіцерів. У 1657 році це 
була потуга, прихильності і дружби якої прагнули Швеція, Семигород, Польща, Ве-
неція, Валахія, Молдова і Туреччина. [...] Також я вважаю необґрунтованими запере-
чення автором зовнішньої політики Хмельницького. Я погоджуюся з тим, що вона не 
була послідовною, проте я сумніваюся, чи можна було провадити іншу політику 
щойно посталій державі за таких умов. [...] Я вважаю несправедливим докір, що 
Хмельницький спустошив територію свого народу і що він легковажно розтрачував 
людський ресурс. Я повинен визнати, що протягом всієї Хмельниччини не було жод-
ного випадку, коли гетьман міг би перенести війну на ворожу, тобто етнографічно 
польську територію. [...] Що стосується заперечення внутрішньої політики гетьмана, 
то я знаходжу їх також частково неправомірними. [...] Козацький державний апарат 
функціонував бездоганно. Оскільки це не було побудовано на якійсь основі, а пов-
ністю створено від початку під час війни, то його творець Хмельницький з повним 
правом заслуговує називатися геніальним організатором [...]»2.

М. Кордуба у свої рецензії неодноразово віднотовує помічені неточності у дату-
ванні тогочасних подій («автор не перевів зібраний матеріал у єдиний стиль літочис-
лення; він використовує то новий, то старий стиль, як у використаних джерелах»), 
перевантаженість наративу цитатами («така манера неекономна для об’єму праці, і 
нудна та затягнута для читача»), зауважує намагання М. Грушевського подекуди пе-

1 Ibid. – S. 54–55.
2 Ibid. – S. 377–379.
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реоцінити інформаційну вартість наявних джерел, врешті – помічає нерівномірність 
опису подій, що, утім, виправдовувалися масштабністю авторської реконструкції. 
Попри помічені неточності, рецензент робить висновок про епохальність внеску 
прорецензованих томів у вивчення широкого спектру проблем політичної та соці-
ально-економічної історії України середини XVII століття: «Проте, ці конструктивні 
недоліки більш ніж компенсуються перевагами праці. Грушевський передусім чудо-
вий аналітик, який, як мало хто з його колег, критично підходить до джерел, оцінює 
їх за їхньою історичною цінністю, виокремлює історичну правду від легендарного 
нашарування чи тенденційного викривлення. Так само відомою є його ґрунтовність. 
[...] Навряд чи подальші дослідження можуть істотно переглянути історичні факти 
чи в іншому світлі представити окремі епізоди та особистості на створеній Грушев-
ським основі. Йому не можна відмовити у праві називатися слідопитом українських 
наукових історичних пошуків»1. Принагідно зазначимо, що М. Кордуба був одним із 
небагатьох тогочасних істориків, котрі вказували на необхідність відмовитися від 
ідеологізації творчої спадщини М. Грушевського – її розгляду виключно з позицій 
державницької історіософії, слушно наголошуючи, що такий підхід спрощує багат-
ство історіографічних ідей, запропонованих видатним ученим2.

Трагічна смерть Михайла Грушевського викликала стан невдаваного занепокоєн-
ня в українському патріотичному середовищі. Про це промовисто свідчили численні 
некрологи, якими українська та світова громадськість відгукнулися на смерть видат-
ного українського діяча. У цій ситуації саме львівські учні М. Грушевського започат-
кували осмислення феномену творчої особистості вчителя у розмаїтості вияву його 
талантів.

Одним із перших спробу узагальнити історіографічну спадщину вчителя зробив 
І. Крип’якевич у виступі на організованому НТШ Жалобному засіданні. Справедли-
во зазначивши, що надто складно систематизувати фундаментальний внесок учите-
ля до української історіографії без проведення попередніх ґрунтовних студій, він 
уперше серед сучасників підрахував, що загальна кількість праць М. Грушевського 
перевищує 2000 назв. І. Крип’якевич також зауважив той факт, що є ще багато неві-
домих сучасникам праць померлого – з різних причин неопублікованих чи незавер-
шених, а також мемуари та кореспонденція. Лише віднайшовши й опрацювавши ці 
джерела, ствердив промовець, можна братися за написання цілісної біографії видат-
ного діяча.

Відзначивши дослідницький талант, послідовну критичність та небуденну еруди-
цію М. Грушевського, референт окреслив його внесок у вітчизняну історіографію пе-
редусім в аспекті створення цілісного синтезу українського минулого. Вказавши, що 
«М. Грушевський був народовець», І. Крип’якевич слушно зауважив посилену увагу 
вченого до історії культурного, економічного та соціального життя українського на-
роду.

Осібне місце у виступі доповідач відвів темі «Грушевський та Галичина», підкрес-
ливши його небайдуже ставлення до земляків, внесок у розбудову українського жит-
тя на галицьких землях, намагання об’єднати порізнені кордонами українські землі. 

1 Ibid. – S. 383–385.
2 Korduba M. La littérature historique ukrainienne en pologne et dans l’émigration ukrainienne  // 

Bulletin d’Information des sciences historiques en Europe Orientale.  – Varsovie, 1929.  – T. II.  – 
Fascikules 1–2. – S. 79–81.
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Не оминув він також феномен львівської наукової школи професора, вперше навів-
ши найбільш повний на той час реєстр її представників. Загалом же, підсумував 
І. Крип’якевич, хоча деякі історичні концепції автора «Історії України-Руси» встигли 
застаріти, але «його праця буде довго не замінима. [...] Він остане в памяти як вели-
кий організатор науки, що любив свій нарід, любив свою працю»1. Головні тези ви-
ступу І.  Крип’якевича було викладено в некролозі, опублікованому на сторінках 
«Хроніки НТШ»2.

Окреслені І. Крип’якевичем грушевськознавчі сюжети були конкретизовані ним у 
першій повній ілюстрованій біографії М. Грушевського, виданням якої «Просвіта» 
вшанувала свого почесного члена. Написана у популярному тоні, книга, утім, місти-
ла цілком серйозні наукові спостереження та виважені ґрунтовні оцінки, які підсу-
мували багатолітню увагу автора до творчості свого вчителя. Йдучи за автобіографі-
єю М.  Грушевського, його учень змалював родинне походження та молоді роки 
майбутнього історика.

Найдокладніше біограф розповів про львівське двадцятиліття видатного вченого. 
Поряд із характеристикою наукової, організаційної та суспільно-політичної праці 
М. Грушевського на галицькому ґрунті, І. Крип’якевич відкрив перед читачем мало-
відомі широкому загалові обставини формування його львівської школи, показав 
природний демократизм професора, що «ніколи не шкодував свого дорогоцінного 
часу на балачки з “недопеченими” вченими»3. Автобіографічний характер мали та-
кож сторінки книги, присвячені розгортанню науково-організаційних заходів уче-
ного на форумі НТШ.

Далі, у такому ж інформаційно-оповідному стилі, автор ознайомив читача з ді-
яльністю М.  Грушевського в Наддніпрянщині на початку ХХ ст., зупинившись на 
його поневіряннях у часи Першої світової війни, змалював велич учителя на чолі 
відродженої держави, а згодом спробу налагодити наукову діяльність на еміграції. 
Кредо цілого життя видатного вченого І. Крип’якевич визначив як жертовне служін-
ня народові всіма можливими засобами. Цим, на його переконання, пояснюється та-
кож рееміграція історика у 1924 р. З подивом до масштабу виконаної праці та сумом 
щодо прикрих обставин життя М. Грушевського, оповів І. Крип’якевич про останнє 
десятиліття вчителя.

Наприкінці своєї книги автор докладніше зупинився на характеристиці внеску 
видатного вченого в українознавство. «Першою й найважнішою» заслугою вчителя 
називає дослідник створення повної історії українського народу, написаної на під-
ставі оригінальної історичної схеми з використанням великою мірою вперше віднай-
дених документів. Не меншим від наукового, вважає І. Крип’якевич, є національне 
значення історичних творів М. Грушевського, що «вказують українському народові 
путь, як йому йти в майбутнє». Узагальнивши велич наукової, громадської та дер-
жавницької праці вчителя, автор наголосив, що «ім’я першого Президента україн-
ської держави збережеться в вічній пам’яті нашого народу»4. Попри свій виразно 
популярний характер і щиру симпатію до особи вчителя, праця І. Крип’якевича ста-

1 Грушевський як учений. Жалібне Засідання в Науковім Т-ві ім. Шевченка. З приводу смерти 
Михайла Грушевського // Нова зоря. – 1934. – Ч. 95. – С. 5.

2 Крип’якевич І. Михайло Грушевський // Хроніка НТШ. – 1935. –Т. 72. – С. 5–9.
3 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність. – Л., 1935. – С. 21–22.
4 Там само. – С. 57.
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ла першою спробою комплексного осмислення феномену Грушевського-науковця та 
громадсько-політичного діяча. Саме на цьому наголошувала тогочасна критика1.

І. Крип’якевич також першим з учнів М. Грушевського у меморіальних дописах 
звернувся до характеристики його львівської школи, розглянувши в окремій статті 
діяльність Історично-філософічної секції НТШ як інституційного підґрунтя украї-
нознавчого осередку2. Він підніс неперевершений талант учителя як організатора на-
укової праці та відзначив, що його двадцятилітнє головування у секції стало най-
пліднішим періодом в її історії. М. Грушевський, стверджує його учень, був не лише 
формальним головою секції, а й дійсним лідером, котрий виголосив значну кількість 
рефератів, присвячених різноманітним питанням, а також умів заохотити й інших, 
передусім своїх учнів, до наукової праці, не шкодуючи власного часу на консультації 
та редагування. Усе це збільшувало кількість охочих брати участь у роботі секції та 
викликало жваве зацікавлення громадськості її засіданнями. І.  Крип’якевич пере-
конливо показав, як учений поступово залучав своїх учнів до роботи у секції, даючи 
їм спочатку завдання реферативно-рецензійного характеру, а згодом ставив серйоз-
ніші дослідницько-пошукові цілі. Зауважимо, що це спостереження підтверджують 
сучасні дослідження львівської школи М. Грушевського.

Важливою рисою праці І. Крип’якевича є використання великого обсягу різнома-
нітного статистичного матеріалу, що не втратив свого значення й сьогодні. З наведе-
них таблиць ми дізнаємося про динаміку засідань секції і кількість виголошених на 
ній рефератів за часів головування М. Грушевського. Цікавою є інформація про по-
діл прочитаних рефератів за галузями наукової спеціалізації, що орієнтує нас у на-
прямах діяльності секції та виявляє палітру творчих зацікавлень учнів М. Грушев-
ського. Вкотре відзначимо, що праця І. Крип’якевича і сьогодні є важливим джерелом 
при реконструкції процесу науково-організаційного становлення львівської істо-
ричної школи.

Як тогочасний голова Історично-філософічної секції НТШ, І. Крип’якевич був та-
кож ініціатором проекту видання збірника пам’яті М.  Грушевського. Як з’ясувала 
С. Панькова, згадана збірка статей мала містити також декілька текстів, важливих 
для розуміння науково-організаційної діяльності видатного вченого у Львові. Так, 
сам ініціатор видання мав на меті реконструювати працю М. Грушевського в Істо-
рично-філософічній секції НТШ. Спогадами про науковий семінар учителя хотів по-
ділитися Д. Коренець. Запланована була також розвідка про виклади М. Грушевсько-
го у Львівському університеті3. Із перелічених текстів на сьогодні відомою є лише 
стаття І. Крип’якевича, адже через різні суб’єктивні та об’єктивні обставини видання 
так і не з’явилося.

Доволі продуктивно до меморіальної грушевськіани долучився М. Кордуба. Пра-
цюючи професором Варшавського університету, вчений виступив одним із ініціато-

1 Х.: Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність. Львів, 1935. 28 с.  // Життя і 
знання. – 1935. – Ч. 2 (89). – С. 59; Книжечка про Михайла Грушевського // Рідна школа. – 1935. – 
Ч. 5. – С. 77.

2 Крип’якевич І. Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського 
у 1894–1913 роках // Записки НТШ. Праці історико-філософської секції. – Том ССХХІІ. – Л., 1991. – 
С. 392–411.

3 Панькова С. Нездійснений проект збірника пам’яті Михайла Грушевського (за листами Івана 
Крип’якевича до Михайла Мочульського) // http://vuam.org.ua/uk.
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рів проведення Жалобної Академії пам’яті Михайла Грушевського, що відбулася 6 
грудня 1934 р. заходами Українського наукового інституту у Варшаві. На цьому засі-
данні М. Кордуба виступив з доповіддю «Михайло Грушевський як історик»1.

Найбільш вагомі сюжети життєпису М.  Грушевського він запропонував також 
польському читачеві на сторінках кількох варшавських періодичних видань. Так, на 
шпальтах газети «Pion» смерть М. Грушевського його учень назвав болісною втратою 
не лише для українців, але й для цілої Слов’янщини. Ознайомивши польського чита-
ча з головними фактами творчої біографії покійного, М. Кордуба акцентував його 
епохальні заслуги для української культури як організатора науки та вченого-дослід-
ника. Не оминув він і суспільно-політичної спадщини видатного діяча, відзначивши 
його великий внесок у втілення ідеї соборної та незалежної України2.

Сильветку Грушевського-історика М. Кордуба змалював також на сторінках ін-
ших варшавських видань «Przegląd Historyczny» та «Biuletyń Polsko-Ukraiński». Йду-
чи за автобіографією вченого, його учень окреслив головні віхи життя М. Грушев-
ського – від тифліського гімназиста до московського бранця, визначаючи провідну 
ідею його життя як свідоме жертовне служіння українству3. Творчий доробок учите-
ля дослідник цілком справедливо розпочав з аналізу «Історії України-Руси», схарак-
теризувавши її як «перший науковий твір, що дає суцільну і повну картину історич-
ної минувшини українського народу»4. Працю М. Грушевського його учень назвав 
цілковито оригінальною як за покладеною в її основу моделлю-концепцією, так і за 
методом опрацювання й способами інтерпретації історичного матеріалу. Оригіналь-
ність твору, переконаний дослідник, виявляється також у порушенні низки не заува-
жених попередниками наукових проблем історико-культурного, економічного та со-
ціального характеру, виявлення й дослідження яких збагатило вітчизняну науку.

Іншою важливою особливістю «Історії України-Руси», на думку М. Кордуби, є її 
«абсолютний критицизм», що проявляється і в послідовності автора щодо верифіка-
ції джерел та усталених гіпотез, і в свідомому відкиданні будь-яких позанаукових 
впливів на свою працю. Чи не найвиразніше критичне переосмислення М. Грушев-
ським попередньої традиції бачимо у ставленні до історії козаччини, дослідження 
якої, вказує М. Кордуба, його вчитель поставив на рівень, цілковито новий у концеп-
туальному та джерельному аспектах. Особливу увагу М. Кордуба звертає на культу-
ру організації наукового апарату у великій «Історії», зауваживши безпрецедентні за 
розлогістю та складністю критичні екскурси до праці в історичній літературі всіх 
слов’янських народів.

Поділяючи постулати державницької історіографії, дослідник говорить про впли-
ви народницької ідеології на історіософію М. Грушевського, додаючи, що той «до т. 
зв. героїчних постатей і керівних особистостей ставиться може аж надто скептич-
но»5. Узагальнюючи методологічну основу всього твору, М. Кордуба слушно вказує 

1 По смерти Михайла Грушевського // Діло. – 1934. – Ч. 334. – С. 4.
2 Korduba M. Michał Hruszewśkyj // Pion. – Warszawa, 1934. – № 51. – S. 6.
3 Korduba M. Michał Hruszewśkyj jako historyk (Z powodu Jego śmierci) // Biuletyń Polsko-Ukraiński. 

Tygodnik Ilustrowany. – Warszawa, 1934. – № 50 (85). – S. 1–4; Korduba M. Michał Hruszewśkyj jako 
uczony. Wspomnienia  // Przegląd Historyczny.  – Warszawa, 1935.  – Serji drugiej tom dwunasty.  –  
S. 389–393.

4 Ibid. – S. 394.
5 Ibid. – S. 399.
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на еклектизм учителя при визначенні рушіїв історичного процесу, застерігає від од-
нозначного віднесення його творчості до якоїсь певної історіографічної школи. По-
при незакінченість головної праці, вказує М.  Кордуба, цілісний нарис української 
історії дослідник виклав у кількох науково-популярних розвідках, які мають також 
важливе національно-виховне та просвітнє значення.

Гідним супутником «Історії України-Руси» називає М. Кордуба багатотомну пра-
цю вчителя, присвячену минулому української літератури. І тут, вказує він, М. Гру-
шевський виступив цілком оригінальним дослідником, не лише узагальнивши чима-
лу кількість джерел, але й піддавши їх усебічному соціологічному аналізу. 
Новаторством автор нарису вважає історико-релігійні та соціологічні студії М. Гру-
шевського, а також його праці, присвячені всесвітній історії.

На завершення, М.  Кордуба звернувся до науково-організаційної діяльності 
вчителя, відзначивши епохальність його внеску й у цій царині. НТШ, УНТ, УСІ та 
історичні установи ВУАН, на його переконання, цілковито завдячують у своєму 
швидкому поступі таланту видатного вченого. Наголосивши, що М. Грушевський 
не лише писав, а й творив історію, «керуючи Українською республікою як її перший 
президент», М. Кордуба, утім, залишив вивчення цієї важливої теми наступникам. 
Уся стаття М. Кордуби, написана під свіжим враженням від важкої втрати, сповне-
на почуття щирої приязні учня до вчителя. Попри виразно емоційне забарвлення, 
вона стала одним із перших ґрунтовних досліджень творчої спадщини М. Грушев-
ського.

Про М.Грушевського як дослідника та організатора наукової роботи М. Кордуба 
розповів також німецькому читачеві на шпальтах «Zeitschrift für Osteuropäische 
Geschichte». Як і в попередніх публікаціях, крізь призму автобіографії самого М. Гру-
шевського, він розкрив особливості життя та діяльності одного з чільних представ-
ників української історіографії, змалювавши останні роки його життя як нерівну 
боротьбу з більшовицьким режимом за правоту своїх переконань. «Історію Украї-
ни-Руси» М. Грушевського М. Кордуба характеризує як найвидатніше явище україн-
ської історіографії, як працю, що вперше на основі оригінальної схеми продемон-
струвала культурному світові нерозривність українського історичного процесу, 
починаючи від доби раннього середньовіччя. Новаторський характер «Історії Украї-
ни-Руси» полягає також у тому, що «автор в жодному випадку не обмежується лише 
однією політичною історією, а також одночасно детально враховує адміністратив-
но-судовий устрій, економічні, соціальні і національні умови, становище церкви, 
розвиток літератури, мистецтва і науки, пропонуючи таким чином повний синтез 
минулого української нації»1. Звертаючись до своїх рецензій на окремі томи «Історії 
України-Руси», М. Кордуба говорить про схвальне сприйняття цієї праці в україн-
ському інтелектуальному середовищі, а також про шанобливе ставлення до неї ро-
сійських і західноєвропейських фахівців.

Характеризуючи діяльність М. Грушевського як організатора українського науко-
вого життя, дослідник на перше місце поставив творення ним львівської наукової 
школи та, ділячись власними спогадами, розкрив перед читачем особливості взає-
мин ученого зі своїми учнями. До важливих здобутків організаційної діяльності 

1 Korduba M. Michael Hruševkyjś als Forscher und als Organizator der wissenschaftlichen Arbeit // 
Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. – Berlin, 1935. – Bd. IX. – S. 168.
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М. Грушевського М. Кордуба зарахував розбудову ним НТШ, УНТ, УСІ та історич-
них установ ВУАН. На завершення статті, дослідник кількома реченнями згадав про 
громадсько-політичну працю вчителя, назвавши її квінтесенцією боротьби за об’єд-
нання поділеного кордонами українського народу.

Популяризуючи різнопланову спадщину вчителя в середовищі польської громад-
ськості, М. Кордуба також написав кілька змістовних енциклопедичних гасел до то-
гочасних довідникових видань. Архітектоніка цих гасел була типовою: коротко йш-
лося про головні події життєвого шляху М.  Грушевського, більш докладною була 
інформація про його наукову спадщину та суспільно-політичну працю. Для прикла-
ду згадаємо розлогу статтю М. Кордуби до виданої у Варшаві «Енциклопедії політич-
них наук». У ній автор презентував учителя як новатора в галузі української гуманіс-
тики: вказував на революційне значення запропонованої ним історичної схеми, 
цілісне опрацювання минулого рідних земель, піонерський у методологічному сенсі 
підхід до вивчення феноменів української духовності тощо. «Незрівняним організа-
тором наукової праці» назвав М. Кордуба М. Грушевського, вказуючи на вагомість 
його внеску до роботи таких реномованих інституцій, як НТШ, УНТ, УСІ та ВУАН1. 
Головним нервом суспільно-політичної діяльності М. Грушевського його учень вва-
жав реалізацію соборницької ідеї, намагання всіляко нівелювати негативний вплив 
тривалого поділу українського народу. Злетом політичної кар’єри вчителя було, за 
словами М. Кордуби, «президентство М.Грушевського», головним наслідком якого 
став Четвертий універсал Центральної Ради. Саме цим учинком, попри деякі полі-
тичні прорахунки, на переконання М. Кордуби, видатний діяч «золотими літерами 
записав своє ім’я на сторінках історії України»2.

Вшанували пам’ять М.  Грушевського жалобними академіями також українські 
емігрантські культурні інституції, роблячи свій внесок в ознайомлення західноєвро-
пейської громадськості з багатогранністю творчої особистості Великого Українця. 
Одна з перших академій пам’яті М. Грушевського була проведена 7 грудня 1934 р. в 
Українському Науковому Інституті в Берліні3. Серед інших, на ній зі своїм рефера-
том виступив один з представників львівської школи Зенон Кузеля. У своїй доповіді 
вчений зосередився на аналізі різнопланової діяльності М. Грушевського в Галичині: 
«Два десятиліття передвоєнного підйому західноукраїнських земель з їх центром у 
Львові зв’язані нерозривно з іменем і працею великого покійника, що виходила дале-
ко поза вузькі рамці наукового й культурного життя й відбилася непроминаючими 
слідами на всіх ділянках галицького національно-культурного розвитку, поглиблю-
ючи й поширюючи його русло, оживляючи його новими ідеями, виповняючи його 
новим змістом і здобуваючи йому належне розуміння і признання між своїми»4. Далі 

1 Korduba M. Hruszewski Michał  // Encykłopedia Nauk Politycznych (Zagadnienia społeczne, 
polityczne i gospodarcze). – Tom drugi (E–J). – Warszawa: Wyd-wo Instytutu społecznego i Instytutu 
wydawniczego «Biblioteka Polska» w Warszawie, 1937. – S. 642–643.

2 Ibid. – S. 643.
3 Жалібна Академія в память Михайла Грушевського // Діло. – 1934. – Ч. 333. – С. 1.
4 Кузеля З. Михайло Грушевський та його діяльність на західно-українських землях // Діло. – 

1935. – Ч. 70. – С. 3. Див. також: Кузеля З. Михайло Грушевський та його діяльність на Західній 
Україні // Вісти з Українського Наукового Інституту в Берліні. – Берлін, 1935. – № 2. – С. 3–7; Kuziela 
Z. M. Hruschewskyj und seine Tätigkeit in den westukrainischen Ländern // Prof. Michael Hruschewskyj 
Sein Leben und sein Wirken (1866–1934). Vorträge des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes 
anläblich der Todesfeier an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. – Berlin, 1935. – S. 29–37.
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доповідач цілісно висвітлив головні здобутки різнобічної праці вченого у львівську 
добу життя, підкресливши її вагу для модернізації галицького українства та духов-
ного об’єднання розділених кордонами земляків. Наприкінці своєї доповіді З. Кузеля 
зазначив: «І Галичина не забуває і не забуде ніколи цього невеликого ростом, але ве-
ликого духом українця, що любив її не менше своєї ширшої батьківщини і положив 
для неї стільки труду й стільки зусиль, щоби зробити з неї справжній П’ємонт укра-
їнства»1.

Підводячи підсумки грушевськіани галицьких істориків, укотре в цій книзі від-
значимо послідовний демократизм як провідну рису функціонування львівської 
школи М.  Грушевського. Проголосивши на зорі своєї кар’єри максиму «nemini 
credere», видатний учений також у власних учнях плекав принципову критичність і 
скептицизм як підстави професійного поступу. Ці риси уможливили відвертий нау-
ковий діалог молодих дослідників зі своїм реномованим учителем, котрий подекуди 
переростав у полеміку. Сприйнявши від учителя головні складові наукового верста-
ту, передусім, методику джерелознавчої праці, в оцінках його історіографічних кон-
цепцій представники львівської школи продемонстрували значну самостійність. Це 
проявлялося як на методологічно-концептуальному рівні – намаганні модернізувати 
пропагований М. Грушевським позитивістський ідеал науковості та спробах пере-
осмислити цінності народницької ідеології з позиції державницької історіософії, так 
і в конкретно-історіографічних моментах – новим поглядом на історичні події та 
факти українського минулого, що був зумовлений власною дослідницькою практи-
кою. Причина такого критичного ставлення до спадщини вчителя полягала у зміні 
поколінь і парадигм в українській гуманістиці, що під впливом європейських мето-
дологічних дискусій переакцентовувала дослідницький інтерес і вносила нові еле-
менти до стилю наукового пошуку. Втім, ця критичність практично завжди була до-
брозичливою та шанобливою, сповненою розуміння масштабу творчої особистості 
вчителя. «Ще за життя Грушевського, – пише І. Крип’якевич, – всі з нас відчували, що 
між нами живе хтось великий. Всі з нас дивилися на нашого історика як на незвичай-
ну людину, як на вченого, що сміло може стати поруч найбільших людей науки на 
світі, всі ми дивувались його працьовитості, всі ми бачили в ньому одного з найкра-
щих борців за єдність нашої нації»2.

Згадувані поодинокі факти некоректної поведінки учнів стосовно М. Грушевсько-
го, що всіляко завуальовувалися, були викликані зростанням напруги в міжособи-
стісних взаєминах під впливом радикалізації суспільно-політичної полеміки. Тут 
також слід пам’ятати і про непростий характер самого М. Грушевського, що іноді не 
поступався у запальності своїм опонентам. Та попри ідейні розбіжності, особисті 
непорозуміння та наукові суперечки, учні М. Грушевського свідомо виконували важ-
ливу місію популяризації його концепцій у різноманітних соціальних та національ-
них середовищах. Як свідчать численні джерела, вони зберегли світлі спогади про 
вчителя, висловлюючи слова подяки за його терпеливість і ставлення до «недопече-
них учених» як до рівних. Їхньою даниною поваги до вчителя стало започаткування 
всебічної історіографічної рефлексії стосовно багатьох аспектів різнопланової спад-

1 Кузеля З. Михайло Грушевський та його діяльність на західно-українських землях // Діло. – 
1935. – Ч. 71. – С. 3.

2 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність. – С. 450.
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щини автора «Історії України-Руси», що уможливила постання системних грушев-
ськознавчих студій у повоєнний час.

*  *  *

Львівська історична школа М. Грушевського виявилася напрочуд стійким схолар-
ним утворенням, завдяки своїй структурній особливості – опорі на державну та гро-
мадську інституції, що давало змогу взаємно компенсувати їхні недоліки (приміром, 
неможливість добору та селекції кадрів для НТШ на початкових етапах, а також 
складність інтенсивного всебічного вишколу через другорядний статус кафедри та 
більш аніж скромний, як для університету, годинний ресурс українознавчих нав-
чальних курсів). Додаткової міцності їй надавали вироблені М. Грушевським і ціл-
ком акцептовані його вихованцями комунікативні практики, засновані на довірі та 
відкритості спілкування, розумінні пріоритетності спільної справи, готовності від-
верто з’ясовувати конфліктні ситуації, а не приховувати їх і т. ін. Усе це істотно ско-
рочувало зрозумілу дистанцію між учителем та учнями, створювало М. Грушевсько-
му славу «приятеля молоді», що було вкрай важливим мотиваційним чинником для 
українських студентів в умовах фінансової безвиглядності заняття українознав-
ством. Як на згадані умови, львівську школу можна радше вважати значною у кіль-
кісному вимірі, навіть якщо взяти до уваги лише її «схоларне ядро», тобто тих моло-
дих людей, котрі спромоглися на докторати з історії (дев’ять осіб) та залишили 
доволі помітний слід в українській науці. Відзначену стабільність львівського осе-
редку українознавців підтверджує також той факт, що найпотужніші конфлікти 
мали суспільно-політичну, а не академічну природу, були фактично спровоковані 
ззовні ідейними опонентами М. Грушевського, котрі зуміли зіграти на амбіціях і са-
молюбстві деяких його вихованців. Однак навіть в їхніх очах організований виступ 
проти вчителя не був цілкомя етично узасадненим. Підтвердженням цього є хоча б 
анонімність полеміки учнів М. Грушевського зі своїм учителем. Так сталося, що вну-
трішні проблеми львівського співтовариства наклалися на бурхливі події того часу, і 
рік початку Великої війни став останнім в історії самої школи. Утім, можемо упевне-
но говорити про домінування саме зовнішніх чинників у схоларній кризі й передчас-
ності її фіналу, адже швидкість відновлення між учителем і його галицькими учнями 
особистісної та фахової комунікації у міжвоєнний час дає підстави твердити про 
значну нереалізованість схоларного потенціалу львівського наукового осередку.
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Розділ 3 
УКРАЇНСЬКЕ МИНУЛЕ У ДОСЛІДЖЕННЯХ 

УЧНІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Майже двадцятилітній період функціонування львівської школи позначений ва-
гомими здобутками у галузі випрацювання різнопланової конкретно-історичної 
проблематики. Вже йшлося про те, що попередня історіографія акцентувала плід-
ність козакознавчого дискурсу створеного М. Грушевським українознавчого осеред-
ку. Слушність такого дослідницького ракурсу підтверджують також самі представ-
ники школи, згадуючи, що козаччина «стала немов їх спеціалізацією»1. Водночас, за 
такого підходу надалі малознаним, навіть для фахівців, є внесок молодих вихованців 
М. Грушевського у розпрацювання інших періодів і проблем українського минулого. 
Тож спробуємо по змозі цілісно реконструювати історіографічний доробок львів-
ської школи у галузі українознавства. При цьому обмежимося періодом до початку 
Великої війни, оскільки згодом представники галицького осередку були вповні само-
стійними у виборі тематичних пріоритетів і, що важливіше, концептуальних орієн-
тирів у власній історіографічній практиці.

3.1. Княжий та литово-польський періоди

З дослідження княжої доби розпочалась багатогранна наукова діяльність Мирона 
Кордуби. Під час навчання у Відні він зацікавився малодослідженими проблемами 
внутрішніх відносин у Галицькому князівстві. Про свої творчі наміри молодий істо-
рик пише до вчителя: «[...] При збиранню матеріалу маю головно на меті таке, щоб 
опісля можна написати про внутрішній устрій цілого княжества Галицького – щось 
на той спосіб як Вп. п. Проф. подають в своїй історії Київської землі». А далі просить 
поради: «[...] Много матеріалу до сего дав Длугош – лише просив би раду, оскілько на 
него можна покладати віру? Також просив би о ті уваги, які Ви мені обіцяли зробити 
про мою працю («Перша держава славяньська». – Авт.). Вони стануть мені в пригоді 
при новій роботі»2. М. Грушевський схвалив дослідницькі плани свого учня і надавав 
йому необхідну методичну допомогу, про що свідчить його лист-відповідь: «[...] 
Свою працю про Галичину радив би Вам обробляти на разі епізодично, особливо 
головні епізоди». Щодо Длугоша, то професор вказував, що «голі фактичні дати ще 
можна брати з нього, особливо щодо дат хронологічних, але аксесуари, висвітлення, 
щоб так сказати їх сервіровку, ліпше не брати»3.

1 Крип’якевич І. Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського 
у 1894–1913 роках // Записки НТШ. Праці Іст.-філософ. секції. – Л., 1991. – Т. ССХХІІ. – С. 397.

2 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка / Упоряд. В.Наулко, В.Стар-
ков // Старожитності Південної України. Вип. 14. – Запоріжжя: РА «Тандем У», 2005. – С. 20–21.

3 Відділ рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника. – Ф. 61 (Кордуба М.). – Оп. ІІ. – Спр. 79 (Листи 
М. Грушевського). – Арк. 2.
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Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

Урешті-решт, з-під пера молодого дослідника вийшла цікава історична студія, яка 
була надрукована в «Записках НТШ»1. Це перша спеціальна праця, де предметом дос-
лідження були внутрішні відносини Галицького князівства, які, як зауважив історик, 
«вважалися чимось побічним». Попередні дослідники, котрі займалися історією Га-
лицько-Волинського князівства, Д. Зубрицький та І. Шараневич подали про це лише 
поодинокі згадки без аналізу їх внутрішнього зв’язку. Інші праці, зокрема, М. Дашке-
вича, В. Сергєєвича та І. Линниченка, внутрішній устрій князівства розглядали лише 
побіжно. Отже, М. Кордуба пішов ще не протореною дорогою, ретельно опрацьову-
ючи інформацію Галицько-Волинського літопису та деяких польських джерел. Він 
був свідомий того, що і досліджені ним матеріали є неповними, бо через брак най-
важливіших тогочасних актів княжих грамот та інших офіційних документів «образ 
тодішніх відносин» йому довелося відтворювати з дрібних описів про внутрішні усо-
биці, нарікань на гордість бояр і т. ін. Дослідник обґрунтовував завершення своєї 
розвідки саме серединою ХІІІ ст. «Се пора, – наголосив він, – в котрій установлює 
власть князя, чи то короля галицького в централістичнім, і навіть абсолютистичнім 
дусі... Отже, в поставлених нами границях маємо перед очима перебіг цілої боротьби 
між обома елєментами: монархією й аристократією або олігархією»2.

У дусі традиції географічного детермінізму, в якій був вихований його вчитель, 
М. Кордуба розпочав свою роботу із цікавого спостереження над географічним ста-
новищем Галицького князівства, що мало, на його переконання, великий вплив на 
«суспільний розвій» держави, від якого «залежала ціла історична і політична доля 
князівства». «Заки Галицька земля виробила собі самостійність, – пише історик, – 
належала вона до Київського князівства і була довгий час спірним тереном між 
Польщею і Русию, як найдальше на захід висунута країна. Се замітна проява, яка 
повторюється майже у всіх державах, що такі окраїни з часом стають власністю нем-
ногих великих панів і що тут розвивається господарка лятифундиїв. Противно, зем-
лі, що лежать близько осередка держави, розпадаються на малесенькі уділи і помага-
ють витворенню дрібної шляхти»3. Отож, зазначив він, в теперішній Східній 
Галичині утворилися «могучі лятифундії» великих бояр і помітив певні аналогії в іс-
торії Польщі, де в так званій Великій Польщі «земельна посілість роздробилась на 
малі газдівства», а в Малопольщі, теперішній Західній Галичині, «спочивало земель-
не володінє в руках кількох могутніх панів»4.

Дослідник проаналізував внутрішній устрій князівства, схарактеризував його ос-
новні верстви, розпочинаючи з найбільш «упривілегійованої» – галицьких бояр. 
«Економічно сильні, – зазначив М. Кордуба, – старалися вони забрати в свої руки й 
політичне правлінє. Відсіль їх боротьба проти князя, як репрезентанта централіс-
тичних змагань. Ся боротьба виповнює цілу внутрішню історію князівства під нашу 
добу»5.

Історик ретельно простежив ґенезу галицького боярства і показав його похо-
дження «головно», але не лише, з князівської дружини. Особливістю Галичини, на 

1 Кордуба М. Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім князівстві до половини XIIІ 
століття // Записки НТШ. – 1899. – Т. ХХХІ–ХХХІІ. – С. 1–42.

2 Там само. – С. 2.
3 Там само. – С. 3.
4 Там само.
5 Там само.
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Розділ 3.  Укр аїнське мин уле у  до слідженнях у чнів Мих айла Гру шев ськог о

його думку, було те, що вже на початках князівської доби «істнувала краєва земельна 
аристократія», яку він вважав, ідучи за літописом, «галицькими мужами», на відміну 
від терміну «бояри». М. Грушевський у своїх зауваженнях як редактор висловив не-
згоду з таким трактуванням, вважаючи, що жодної принципової різниці між цими 
термінами «в дійсности ледве чи істнувало, се очевидно є стилістична, а не предме-
това ріжниця»1.

На переконання М.  Кордуби, більшість місцевої земельної аристократії з часом 
злилася з дружиною, вступивши на службу до князя, бо це вважалося почесним і да-
вало змогу брати участь у розподілі «добичи і землі» і також «побільшити свої альоди-
яльні посілости»2. Зі свого боку, дружина, яка первісно мала суто військовий харак-
тер, поступово перетворилася на земельну аристократію. Так само, як і в Західній 
Європі, князь роздавав їм земельні володіння за службу. Дружинники спочатку були 
прив’язані до особи князя, а не до краю, і коли князь переходив на правління із одно-
го стола на другий, вони йшли за ним. Коли по смерті одного князя приходив до влади 
інший, він приводив свою власну дружину. Історик зауважив, що так було по всіх 
руських князівствах, окрім Галицького. Тут владою володіла одна й та сама династія, і 
після батька на князівський стіл вступав син, тому від 1124 року не було потреби змі-
нювати дружину. «Дружинники (бояри), – пише М. Кордуба, – збагачені у війнах і 
управою поодиноких округів придбали собі просторі земельні посілости і через це 
привязалися до краю. Далі й округи віддані їм під заряд вважалися приватною власні-
стю і переходили від батька на сина»3. Через це, вважав дослідник, суттєво змінилося 
ставлення бояр до князя. Вони вже не почувалися залежними від нього і мали «свобі-
дні руки». Отже, наголосив історик, з кінця XІІ ст. бояри і «галицькі мужі» зливаються 
«в одно так, що оба імена уживаються без ріжниці, а згодом се останє зникає»4.

Називаючи бояр «земельною аристократією», М. Кордуба поставив слушне запи-
тання: «Чи дійсно вони були такі багаті?» І дав ствердну відповідь, покликуючись на 
літописні звістки, відомості польських хроністів та інші джерельні дані, серед них – 
на грамоту угорського короля Бели IV про надання земельної власності в Угорщині 
руському боярину Малдикові, за те, що він позичив королю гроші5. Дослідник зазна-
чив, що бояри мали великі маєтності, власні двори, утримували невільників і навіть 
власну військову дружину. Підсумовуючи, історик наголосив, що ««їх суспільний лад 
у дуже многих точках подобає на західно-європейський февдалізм. Замітно й те, що 
польські хроністи та угорські грамоти зовуть їх часто “barones”, або “magnates regni”»6. 
Проте він чітко окреслив їх принципову відмінність від західних феодалів, яка поля-
гала в тому, що галицькі бояри «не мали ніяких правних привілеїв»7. Отже, на його 
думку, на утворення земельної аристократії в Галичині вплинуло не тільки її геогра-
фічне положення щодо Києва, а й сусідство та постійні зносини з Польщею та Угор-
щиною, в яких аристократія «загорнула під ту пору цілу управу в свої руки».

1 Кордуба М. Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім князівстві до половини XIIІ 
століття // Записки НТШ. – 1899. – Т. ХХХІ–ХХХІІ. – С. 1.

2 Там само. – С. 6.
3 Там само. 
4 Там само. – С. 4.
5 Там само. – С. 7.
6 Там само. – С. 8. 
7 Там само. 
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Молодий дослідник порушив також проблему спадковості «боярської гідности». 
Він полемізує з проф. М. Дашкевичем, котрий вважав боярство беззастережно спад-
ковим. М. Кордуба зауважив, що спочатку бояри не творили «окремої кляси». Лише 
з часом, коли вони стали краєвою земельною аристократією і окрім «наділеного їм 
февда мали ще й приватні альодальні маєтності, дідичність боярської гідности пере-
йшла у правило»1. У середині ХІІІ ст. галицькі бояри вже утворили окремий стан, до 
якого важко було потрапити новим людям, наголосив він.

Як історик, котрий вже тоді цікавився проблемами топоніміки, М. Кордуба звер-
нув увагу на те, що «значне число місцевостей в Галичині має назви, що пригадують 
відомі боярські імена, з якими вони мабуть стояли у генетичній звязи»2. Для прик-
ладу він навів ім’я боярина Іллі Щепановича і село Щепанів у Підгаєцькому повіті, 
боярина Станіслава Микулича і містечко Микуличин у Надвірнянському повіті, бо-
ярина Юрія Домажича і село Домажир біля Львова та інші.

Якою була чисельність бояр? Про це немає жодних статистичних даних, зауважив 
дослідник. Він зазначив, що лише двічі в літописі щодо бояр наведено конкретні 
«числа». Один раз згадується, що з боярської родини Молибоговичів потрапило в 
неволю 28 осіб, в іншому місці говориться про знищення князями Ігоревичами в 
Галичині 500 бояр3. М. Кордуба відкинув заперечення М. Дашкевича про неправдо-
подібність останньої цифри, яку той вважав пізнішою вставкою. Він звернув увагу, 
що в літописі йшла мова не про кількість боярських родин, а про «число осіб». «А 
поодинокі боярські родини, – наголосив історик, – були доволі чисельні. Сам Галиць-
ко-Волинський літопис подав більше як 70 ріжних боярських імен, менш-більш в 
один час – і то лише найзначнійших, найбільш впливових. Без сумніву було попри 
них велике число дрібного, менш богатого боярства»4. За його підрахунками, чисель-
ність галицьких бояр у перших десятиліттях ХІІІ ст. «ймовірно була до двох тисяч»5.

М.  Кордуба зробив огляд становища, яке займали бояри в політичних справах 
князівства. Він пише, що спочатку інтереси боярства і князя були тотожними, і вони 
у всьому підтримували його, адже чим могутнішим був князь, тим він міг щедріше 
обдарувати своїх підлеглих. Однак, зміцнившись економічно, бояри намагалися 
впливати на політичні справи князівства і тим самим входили «в круг діяльности 
князя». Це врешті призвело до конфліктів між ними. Їх першим значним виявом він 
вважав виступ бояр проти князя Ярослава Осмомисла через його «побічну жінку» 
Настусю, від якої він мав позашлюбного сина Олега. Історик звернув увагу на те, що 
боярський бунт не був чимось особливим, характерним лише для Галичини. Тут, пе-
реконаний він, «повторилися ті самі відносини і конфлікти, які були на заході між 
васалами і королем»6. М. Кордуба заперечив тезу М. Дашкевича, що всі бояри висту-
пали проти князівської влади солідарно, наголосивши, що між ними поступово 

1 Кордуба М. Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім князівстві до половини XIIІ 
століття // Записки НТШ. – 1899. – Т. ХХХІ–ХХХІІ. – С. – 8.

2 Там само. – С. 6–8. Згодом М.Кордуба спеціально займався проблемами топоніміки і збирав 
матеріал до історико-географічного словника Галичини. У його фонді рукописного відділу ЛНБ ім. 
В. Стефаника зберігається близько 2000 аркушів до цього словника.

3 Там само. – С. 11.
4 Там само.
5 Там само. 
6 Там само. – С. 24.
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утворилося дві протилежні партії: «опозиційна», що складалася з багатих, «вищих» 
бояр і «династична» – з дрібних бояр та урядників. Останню він ще назвав «демокра-
тичною», оскільки вона «підпирала» законного князя, і в цьому її інтереси збігалися 
з інтересами маси міщанства1. Це, на його думку, було неминучим наслідком участі 
бояр у політичному житті. Він дійшов висновку, що «внутрішню галицьку історію у 
першій половині ХІІІ ст. можна зрозуміти і розтолкувати лише прийнявши дві бояр-
ські партиї»2. Дослідник детально описав, використовуючи літописну інформацію, 
становище обох партій, їх боротьбу між собою.

Результатом цієї боротьби, на його думку, було те, що «опозицію придушили, ав-
тократна власть князя укріпилася»3. Аналіз причин саме такої розв’язки привів 
М. Кордубу до висновку, що це було зумовлено перш за все тим, що «незгідливість і 
партійна боротьба підкопали значінє цілої боярської верстви. Часто особистий інте-
рес цінували вони висше як інтереси свойого стану»4. Додався до цього також напад 
монголо-татар та перехід князя під їх владу. Тепер князь, визнаний ханом, міг завжди 
використати його допомогу для придушення виступів опозиційних бояр. Варто вра-
хувати також і те, вважав історик, що галицькі бояри значно зубожіли через військо-
ві грабунки та вимушену втечу з краю. Підсумовуючи, дослідник зазначив, що від 
другої половини ХІІІ ст. «уступають бояри з політичного поля діяльности зовсім і аж 
у ХІV ст. приходять знов до значіня»5.

Розглянувши становище «зверхньої верстви» – бояр, М.  Кордуба дав характе-
ристику простого «люду» – народу. Перш за все, він відрізняє «свобідних себто пов-
ноправних» від невільників, рабів. Зазначаючи джерела невільництва, вчений наго-
лосив, що це в основному був наслідок полону під час війни, успіх якої часто 
вимірювався кількістю полонених. Проте він добачив серед невільників також і меш-
канців місцевих міст, які «в завірухах ХІІІ ст. ...підняли бунт» і були розділені «побі-
дниками як добича». Число невільників, вважав історик, мусило бути значним, хоча 
про їх «правне становище супроти своїх панів і держави» не було жодної інформації, 
але він переконаний, що воно не відрізнялося суттєво від становища невільників у 
інших руських князівствах, зафіксованого у «Руській Правді».

Щодо «свобідної людности» – народу, то М. Кордуба зазначив, що в різних князів-
ствах вплив народу на політичні справи був не однаковим. Найбільшого значення 
він набув на півночі у Новгороді та Пскові, найменшого – в Галичині. Однак, він за-
перечив висновки тих дослідників, які твердили, що Галич був «клясичним примі-
ром упадку демократії»6. Історик стверджував, що вони не звернули увагу на ту об-
ставину, що «означення поняття народу чи люду, в противність до бояр, в літописі 
доволі неясне і загальне»7. Він висловив своє розуміння значення термінів «горожа-
не»-міщане і «Галичане», довільне протиставлення або ототожнення яких якраз і 
приводило до значної плутанини. Дослідник вважав, що «сі терміни уживаються в 

1 Кордуба М. Суспільні верстви та політичні партиї в Галицькім князівстві до половини XIIІ 
століття // Записки НТШ. – 1899. – Т. ХХХІ–ХХХІІ. – С. 23.

2 Там само. – С. 17.
3 Там само. – С. 24.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 25.
6 Там само. – С. 27.
7 Там само. 
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літописи ріжно і довільно тому годі їм знайти якесь докладне загальне значінє»1. Він 
переконаний, що при розгляді кожного конкретного літописного факту вживання 
того чи іншого терміна, необхідно ретельно «розслідити» його тлумачення. М. Кор-
дуба довів, що міщанство було «у тісній звязи» з родиною Романовичів, що «обі за-
грожені (з боку бояр. – Авт.) сторони подають собі руку»2. Він зазначив, що саме 
міщанство було головною опорою князя Данила і тим спростовував тезу, про те, що 
Данило «між народом був нелюбленим». Дослідник знову звернув увагу на певні ана-
логії з історією Західної Європи. «Тут стрічаємо в Галичи, – пише історик, – ту саму 
політичну тактику, якої держалися западно-европейські володарі, коли хотіли злама-
ти перевагу васялів»3.

Стосовно князівської влади М. Кордуба зауважив, що в різні періоди її значення 
змінювалося. У середині ХІІІ ст. вона знову істотно зросла, і князі вважали себе «во-
лодарями з Божої ласки, хоч сього титулу під ту пору правдоподібно і не носили»4. 
Він зазначив, що компетенція князя була доволі широкою: від представлення князів-
ства на міжнародній арені до участі у всіх важливих походах, як «найвисший вождь». 
Князь брав дієву участь у церковних справах, а також «іменував» усіх урядників, «як 
адміністративних так і поліційних, судових і скарбових»5.

Коротко зупинився дослідник на характеристиці адміністративного устрою Га-
лицького князівства, наголосивши, що як і у всіх тодішніх князівствах, княжий двір 
мав «більш приватний ніж публічний характер». Двірські урядники фактично були 
приватними слугами князя. М. Кордуба перелічив найважливіших державних уряд-
ників, зокрема, тисяцького, воєводу, посадника, тіуна, окресливши їхні функції. Він 
не погодився з твердженням про тотожність посад «тисяцького» і «воєводи». На 
його переконання, «тисяцький» був першою особою після князя. У Галицькому кня-
зівстві було лише дві тисячі – в Галичі і Перемишлі. Їх політичними і військовими 
керівниками якраз і були «тисяцькі». «Воєводи» щодо «гідності» стояли нижче «ти-
сяцьких», їх призначали лише в дрібніші міста – в Галичі і Перемишлі воєвод не було, 
стверджував дослідник.

Підводячи загальний підсумок, необхідно зазначити, що згадана праця М. Корду-
би не позбавлена також окремих недоліків та недоглядів, на що звернув увагу у 
вступній частині його статті М. Грушевський. Зокрема, окрім зауваженого вище не-
правомірного розрізнення літописних термінів «бояри» та «галицькі мужі» він дещо 
схематично показав ґенезу галицького боярства, значно переоцінивши роль геогра-
фічного чинника в його становленні і т. ін. Однак зауважені недоліки загалом не 
зменшили наукової вартості його дослідження, яке зайняло належне місце серед 
праць, присвячених історії княжої доби. Натомість самостійність і оригінальність 
висновків, уміння навіть з дрібних літописних згадок реконструювати живий образ 
минулого засвідчили непересічний талант молодого історика. Варто погодитись із 
оцінкою його наукового керівника, котрий наголосив, що історична розвідка М. Кор-

1 Там само.
2 Там само. – С. 31.
3 Там само. – С. 34.
4 Там само. – С. 35.
5 Там само. 
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дуби «містить чимало інтересних спостережень, які будуть [...] з подякою прийняті 
всіми хто студіює нашу давню історію»1. Невдовзі, (в 1898 р.) на основі цієї праці він 
захистив докторат у Віденському університеті.

Цікавий епізод з історії Галицько-Волинського князівства про тисяцького Дем’я-
на став предметом зацікавлення молодого дослідника Івана Крип’якевича2. Він ре-
тельно зібрав всі відомі літописні згадки про Дем’яна і дійшов висновку, що в них 
нема виразно зазначеного місця, де Дем’ян «держав тисячу». Історик висловив гіпо-
тезу про те, що він не мав сталого міста, князь переводив його з одного «города» до 
іншого. Таким чином, «в непристанній мандрівці Романовичів зі стола на стіл відри-
вались від города і урядники, бо вони мандрували за своїм князем, а уряди чим раз 
більше прив’язувалися до особи князя»3.

Політичним подіям в Галичині після смерті князя Болеслава-Юрія ІІ (1340 р.) при-
святив свою студію Омелян Терлецький4. Молодий дослідник зауважив, що дана 
проблема вже знайшла своє відображення не тільки в українській (І. Шараневич), а 
й у російській (І. Філевич) та польській (А. Прохаска) історіографіях. Проте, на його 
думку, мала кількість джерел та їх «неясність» зумовили те, що поява кожної нової 
праці «збивала доводи попередньої і ставила свої часто їй цілком суперечні»5.

Основуючись на звістках Длугоша і Малопольського річника, І. Шараневич ствер-
джував, що польський король Казимир ІІІ, скориставшись смертю галицько-волин-
ського князя, здійснив два походи на Галичину. Внаслідок першого зайняв Львів, а 
внаслідок другого – всю Галицьку Русь, приєднавши її до Польщі. І. Філевич відкинув 
як «маловартісні» опрацьовані львівським професором джерела і, використовуючи 
листи папи Бенедикта ХІІІ, зазначив, що був лише один, а не два походи Казимира 
ІІІ. Причому він скінчився «цілком нещасливо», а укладена ним угода з Дедком була 
«некорисною» для Польщі, бо він залишився незалежним. Натомість А.  Прохаска 
вважав «акцію» польського короля, проведену у спілці з Угорщиною, «удатною»6. Ма-
ючи перед собою такі суперечливі трактування, О. Терлецький вирішив висловити 
свій погляд на ці події, які, переконував він, мали важливе значення як час «затрати 
самостійности» Галицько-Волинського князівства.

На думку О. Терлецького, 1340 рік «творить епоху в історії Галицько-Володимир-
ської землі»7. Князівство, яке розвивалося самостійно, втратило свого князя (Болес-
лава-Юрія ІІ отруїли бояри за «пропаганду католицизму»), котрий не мав прямих 
спадкоємців, і стало тепер об’єктом агресивних зазіхань сусідніх держав. Дослідник 
зазначив, що претендентів, які заявили права на вакантний престол було декілька: 
польський король Казимир ІІІ, литовський князь Любарт та угорський король Карл 
Роберт. О. Терлецький не входив в детальний розбір того, хто з них «мав перше право 

1 Там само. – С. 1.
2 Крип’якевич І. Де ж був Дем’ян тисяцьким? Причинок до історії урядів в Галичині першої 

половини XIIІ віку // Записки НТШ. – 1905. – Т. LXVII. – С. 1–3.
3 Там само. – С. 3.
4 Терлецький О. Політичні події на Галицькій Руси в р. 1340 по смерти Болеслава-Юрія ІІ. Роз-

відка критично-історична // Записки НТШ. – 1896. – Т. ХІІ. – С. 1–24.
5 Там само. – С. 1. 
6 Там само. – С. 2–3.
7 Там само. – С. 3.
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спадщини по Даниловичах», лише стверджував, що «Казимир перший почав акцію в 
справі руській». «І зараз показалось, – пише дослідник, – що лишень оружие зможе 
розвязати сю справу»1. Наскільки збройне вирішення «розвязало» її і якими були 
політичні наслідки – ці проблеми спробував дослідити молодий галицький історик у 
своїй студії.

Ретельний аналіз листів папи Бенедикта ХІІІ, які він вважав «першорядним дже-
релом», а також хроніки віце-канцлера Казимира Великого Янка з Чарнкова, звістки 
Витордурана і монаха з Леобен переконали О. Терлецького, що був лише один похід 
польського короля на Русь. Щодо вірогідності трьох останніх джерел, то він вважав 
їх «певними», бо «вони всі згідно та незалежно від себе одинаково [...] справу пред-
ставляють»2.

Особливу увагу дослідник зосередив на хронології подій 1340 р. «Означення хро-
нології, – стверджував він, – се річ вельми важна, бо вона причинилась би до виясне-
ня звязи прагматичної між сими подіями і позволила би витворити собі образ ситу-
ації в році»3. Історик свідомий того, що справа ця складна, ще далека від остаточного 
з’ясування і подав свої погляди на її вирішення. З усіх опрацьованих джерел, лише 
Малопольський річник навів хронологію подій, а Длугош пішов за ним, але, вважав 
О. Терлецький, її «не можемо прийняти [...] без великих застережень»4.

Детальний аналіз розпорошеної по різних джерелах інформації, проведений до-
слідником, дав йому можливість означити хід історичних подій 1340 р. Він вважав, 
що похід Казимира ІІІ відбувся «від кінця цвітня до початку липня», обмежився те-
риторією довкола Львова і закінчився «певним успіхом для Польщі, бо якась часть 
бояр піддалась йому»5. Однак, на його думку, ця «частинна власть» польського коро-
ля на Русі не була тривалою. Невдовзі проти нього повстала «опозиція», яку очолили 
бояри Дедко і Данило. Історик зауважив, що Детко відомий як знатний боярин з ча-
сів Болеслава-Юрія ІІ, його ім’я згадане у княжих грамотах 1334 і 1335 рр. другим, 
«зараз по імені єпископа», а Данило був боярином з Острога6. Вони покликали на 
допомогу татар, які прийшли, припускає він, «в липні або серпні 1340 р.». Похід хана 
Узбека «поставив Казимира в прикре положеня, бо не відважився він на якусь акцію 
зачіпну проти їх»7. Щодо угоди Дедка з польським королем, то О. Терлецький під-
твердив факт її укладання, але не погодився з тим, що Дедко був цілком незалежним.

Цікавий відгук на студію молодого галицького дослідника написав М. Кордуба в 
листі до М. Грушевського: «В посліднім томі “Записок”, прочитав я розвідку Терлець-
кого. Доста припала мені до вподоби, головно та часть, где улаштовує хронольогою 
тих випадків. Має сильною видаєсь бути часть, где доказує, що похід був один, бо 
жерела, на котрі покликається, кажуть лише загально, що Казимир ходив на Русь, а 
що не згадують виразно про два походи, се почислити мож на бік їх поверховности, 
поспіху в описуваню»8.

1 Там само. – С. 3.
2 Там само. – С. 5.
3 Там само. – С. 9.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 23.
6 Там само.
7 Там само. 
8 Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського і Федора Вовка. – С. 21.
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Підсумовуючи, відзначимо, що своїм дослідженням О. Терлецький показав безпо-
середній зв’язок між подіями, які відбулися в Галичині після смерті князя Болесла-
ва-Юрія ІІ, тим самим долучившись до розв’язання важливих аспектів історичного 
минулого українського народу.

Історія Галицько-Волинського князівства перебувала також у центрі уваги Богда-
на Барвінського. Предметом його спеціального зацікавлення стала інтерпретація 
звістки Галицько-Волинського літопису про з’їзд князя Данила з угорським королем 
Белою ІV. Уперше з дослідженням на цю тему він виступив на історичних семінарах 
М. Грушевського і Л. Фінкля в зимовому семестрі 1900/01 р. Після кількаразового 
обговорення та доопрацювання, розвідка «Участь галицького князя Данила в бо-
ротьбі за австрійську спадщину» була надрукувана в часописі «Руслан», а згодом 
вийшла окремою відбиткою. На цю працю доволі гострою рецензією Н. Молчанов-
ського відгукнулася «Киевская старина»1, що боляче вдарило по амбіціях галицького 
дослідника.

Реагуючи на критику, Б. Барвінський переклав свою розвідку німецькою та в зи-
мовому семестрі 1901/02 р. представив її на історичному семінарі проф. О. Редліха у 
Віденському університеті. Вкотре доопрацювавши дослідження і доповнивши його 
новими матеріалами, вчений виступив з ним у зимовому семестрі 1902/03 р. на істо-
ричному семінарі М.  Грушевського та на засіданні Історично-філософічної секції 
НТШ. У підсумку, після кількаразової апробації, праця була надрукована на сторін-
ках «Записок НТШ». У вступі до неї молодий учений відзначив внесок учителя в до-
опрацювання тексту: «Вважаю милим обовязком зложити прилюдно подяку Впов. 
Професорови [М. Грушевському] за цінні уваги уділені мені, з яких я позволив собі 
скористати»2.

Свою студію історик розпочав із «цікавої та притім дуже не ясної» звістки Галиць-
ко-Волинського літопису під роком 6750 (1252) про з’їзд князя Данила з угорським 
королем Белою ІV в місті Пожга (нині Братислава. – Авт.)3. Він наголосив, що в ін-
ших джерелах, передовсім угорських та австрійських, про цю подію немає жодної 
згадки. Та й Галицько-Волинський літопис, подавши звістку про з’їзд, нічого не гово-
рить ані про те, що там «діялося», ані про його наслідки. Покликуючись на М. Косто-
марова, молодий історик стверджував, що автор звістки був не тільки сучасником, а 
й самовидцем подій і тому «ся літопись мусить мати довірє»4. Виходячи з такої пози-
ції, Б. Барвінський в роботі віддав перевагу комбінуванню тогочасних подій на влас-
ний розсуд, поставивши під сумнів будь-який хронологічний зв’язок звісток Галиць-
ко-Волинського літопису. Дослідник обґрунтував свою дослідницьку логіку 
посиланням на думку літописця про те, що «хронікару треба писати чисто все, що 

1 Библиография // Киевская старина. –1902. – Т.LXXVI. – С. 38–39.
2 Барвінський Б. Прешбурський з’їзд в справі спадщини по Бабенбергах. Причинок до історії 

великого австрийського безкоролївя // Записки НТШ. – 1903. – Т. LII. – С.1.
3 М. Грушевський у своїй рецензії назвав «невмотивованим» літописну «Пожгу» пов’язувати з 

Прешбургом. Див.: Грушевський М.: Барвінський Б. З’їзд галицького князя Данила з угорським 
королем Белею ІV в Прешбурзі 1250 р. (історично-критична аналіза). – Л., 1901. – 18 с. (відбиток: 
Руслан) // Записки НТШ. – 1902. – Т. L. – С. 13.

4 Барвінський Б. Прешбурський з’їзд... – С.3.
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відбулося, іноді ж писати про попереднє, а іноді вступати в пізніше: мудрий, читаю-
чи зрозуміє; число ж рокам ми тут не писали...»1.

Даючи власне тлумачення дати літописної звістки про з’їзд галицького князя з 
угорським королем, Б.  Барвінський піддав сумніву висновки своїх попередників 
(І. Шараневича (1251 р.), М. Дашкевича (1248 р.) і М. Грушевського (1248 р.)), катего-
рично заявивши, що «на їх погляди ніяк згодитися не можна»2. Галицький дослідник 
поставив перед собою амбітне завдання «скілько можливо критично виказати коли 
вже не безосновність гіпотез попередників, то можливість ще иньшої гіпотези»3. На 
його думку, подія сталася в 1250 р. При цьому Б.  Барвінський усвідомлював, що 
«найбільшу трудність для його гіпотези представляє власне та обставина, що літопи-
сець слідом по звістці про сей з’їзд нотує литовські події»4, які відбулися раніше, в 
1248 р. Утім, він зазначив, що не треба «числитися рішучо» з цим фактом, адже літо-
писець часто порушував «хронольогічний порядок подій».

В обґрунтуванні своєї версії історик основну увагу зосередив на обставинах про-
ведення з’їзду та пошуку інформації в інших джерелах. Залучивши до аналізу Сан-
круценський річник (написаний латиною літопис монастиря Святого Хреста), зі-
ставляючи та комбінуючи наведену в ньому «уривкову» і «не ясну» інформацію, він 
висловив здогад, що на «дневнім порядку» з’їзду була справа спадщини загиблого 
герцога Фридриха ІІ Войовничого, останнього з роду Бабенбергів, і що там «уложено 
собі правдоподібно плян поділу австрийських країв»5. Б. Барвінський переконаний, 
що «історичні події, які наступили по поході Белі ІV до Австриї 1250 р. потверджу-
ють в значній мірі здогадки щодо можливости прешбурського зїзду та його ухвал»6. 
З такою авторською констатацією «правдоподібности», як про це йшлося вище, кате-
горично не погодився його вчитель М. Грушевський.

Спеціальну розвідку Б.  Барвінський присвятив також іншій проблемі лито-
во-польської доби – реконструкції історичної біографії князя Жигимонта Кейстуто-
вича7. Зробивши короткий огляд історіографії проблеми, молодий дослідник амбіт-
но заявив, що його праця «вперве обняла цілість князювання Жигимонта 
Кейстутовича» та визначив собі завданням дати «можливо вірне змалюванє єго осо-
би яко історичної постати»8.

1 Галицько-Волинський літопис. – Л.: Червона калина, 1994. –  С. 84. Справді, прикметною особ-
ливістю літопису була відсутність конкретного датування описаних подій. Хтось пізніше проста-
вив дати, допустивши велику плутанину. Виправленням цього займалося багато вчених, серед них 
і М.  Грушевський, який присвятив проблемі хронології Галицько-Волинського літопису спеці-
альну працю. Див.: Грушевський М. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи // Записки 
НТШ. – 1901. – Т. ХLI. – С. 1–72. Він зазначив: «Як відомо, галицький літописець писав без років і 
не вязявся порядком літ, змагаючи до того, аби дати можливо прагматичне оповіданє, подібно до 
грецьких хронографів [...]. При тім він надіявся розставити роки по скінченю праці, але обіцянки 
сієї не сповнив, і його літопись так і зісталася без років» (Грушевський М. Хронольогія... – С. 1).

2 Барвінський Б. Прешбурський з’їзд... – С. 3.
3 Там само. – С. 6.
4 Там само. – С. 5
5 Там само. – С. 24.
6 Там само. – С. 25.
7 Барвінський Б. Жигимонт Кейстутович, великий князь литовсько-руский (1432–1440). Істо-

рична монографія. – Жовква, 1905. – 165 с.
8 Там само. – С. VI–VII.
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Основну увагу в першій частині роботи (життя князя до 1432 р.) історик приділив 
з’ясуванню справи з уділами Жигимонта Кейстутовича у Великому князівстві Ли-
товському. Він зазначив, що ще в 1401 р. князь Вітовт у своїй грамоті призначив по 
своїй смерті братові Жигимонтові половину Новгородка литовського. Проте в гра-
моті від 1428 р. цілий Новгородок з округою він записав на дружину Уляну. З цього 
дослідник зробив висновок про те, що «Жигимонт не мав Новгородка ні перед 
1428 р., ні в останнім році панованя Витовта, ні після його смерти». Окрім цього, 
пише дослідник, Жигимонт ніколи не мав титулу князя Новгородського: в часах Ві-
товта там правив не удільний князь, а його намісник. Б. Барвінський стверджував, 
що Жигимонт Кейстутович отримав в 1408–1411 рр. Стародуб, тим самим запере-
чивши погляди своїх попередників, зокрема М. Любавського та М. Грушевського, які 
твердили, що вперше Жигимонт виступив як князь стародубський в 1422 р. Моло-
дий дослідник не зауважив сконстатованого вчителем зв’язку між початком князю-
вання Свидригайла на Сіверщині та Жигимонта на Стародубщині, а також не звер-
нув увагу на присяжну грамоту новообраному королеві Ягайлові від 1386 р.

Б. Барвінський розглянув також справу «перевороту 1432 р.», коли Жигимонт на-
пав на Свидригайла і, захопивши Вільно, проголосив себе великим князем. Він ствер-
джував, що цю справу «треба вважати головно ділом самих Литовців. З другої одначе 
сторони, прискоренє вибуху й його конкретні наслідки треба приписати рішучо по-
пертю з боку польського правительства. Оскілько Жигимонт сам брав участь в при-
готовленій в його користь конспірациї, годі сказати. Значною ся участь не була»1.

Натомість, невиправдано мало уваги в своїй розвідці галицький історик приділив 
відносинам Жигимонта з литовськими і особливо руськими панами, котрі вважали 
його ворогом аристократії, що її провідником був Свидригайло. Його усунення від 
влади у Великому князівстві Литовському створювало, на думку М. Грушевського, 
«незвичайно корисні обставини для польської політики»2. Описуючи дипломатичну 
і військову боротьбу Жигимонта і Свидригайла, Б.  Барвінський використав доку-
менти переважно пруського і лівонського походження. Тому представлення цієї 
проблеми вийшло дещо однобічним і виглядало радше як демонстрація участі в цій 
боротьбі хрестоносців. Свого часу ці джерела у дослідженні використав польський 
історик А. Левицький, за що вже тоді був підданий справедливій критиці за однобіч-
ність у висвітленні подій3.

Окремо дослідник зупинився на проблемі ставлення Жигимонта до православ-
них, зокрема у справі зрівняння їх у правах з католиками. Він укотре пішов за згада-
ним А. Левицьким, обмежившись наведенням кількох правових актів (зокрема, гра-

1 Там само. – С. 26. М. Грушевський, покликуючись на Длугоша та інші джерела, стверджував, 
що «кандидатура Жигимонта на вел. Князя нікому не приходила до голови, бо він за Витовта вів 
нічим не замітне житє й не дав ніяких доказів своєї здібности». І далі зазначив, що «Барвінський в 
своїй новійшій біографії Жигимонта силкується ослабити сю характеристику, але кінець кінцем 
зібраний матеріал про Жигимонта до 1430 р. переконує його, що житє Жигимонта дійсно не було 
визначне нічим, хоч і не можна його зовсім назвати незамітним – то значить наскільки, що Жиги-
монт часами фігурує в сучасних актах». Див.: Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн.– 
Т. IV. – К., 1993. – С. 203.

2 Там само. – С.206.
3 Див.: Корженко І. [Коцовський Володимир]: Lewicki A. Powstanie Swidrygielly. Kraków, 1892. 

389 s. // Записки НТШ. –1893.– Т.ІІ.– С.162–169.
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моти від 15.Х 1432 р., грамоти Ягайла для Луцької землі від 30.Х 1432 р. та привілею 
Жигимонта шляхті 1434 р.), згідно з якими королівські відпоручники надавали іме-
нем короля Ягайла привілеї православним Великого князівства Литовського, що їх 
мали католики від городельської унії 1413 р.1. При цьому Б. Барвінський не порушив 
питання ні про правочинність цих грамот (чи взагалі вони були запроваджені в дію), 
ні про те, наскільки згадані документи покращили становище православних2. Тож 
авторська оцінка Жигимонта Кейстутовича як захисника православних у Великому 
князівстві Литовському виглядає недостатньо вмотивованою, опертою лише на заде-
кларованих і не введених у життя правових актах (вони так і не отримали підтвер-
дження королівською печаткою). «Як в самім початку свого панованя оказався Жи-
гимонт прихильним до Русинів, – наголосив Б. Барвінський, – таким остав до кінця, 
хоч його в історичній літературі все ще характеризують яко ворога Русинів і право-
славя»3. Однак у цілому його характеристика «релігійної фізіономії» Жигимонта до-
волі суперечлива: з одного боку, Б. Барвінський стверджував, що він був «ревним 
католиком», а з іншого, що не зміг «Жигимонт-неофіт опиратися впливам литов-
ських поганських звичаїв»4.

Невиправдано мало місця в роботі відведено ставленню Жигимонта до автоном-
них тенденцій «окремих земель Великого князівства Литовського». Як історик, кот-
рий спеціально досліджував його князювання, Б.  Барвінський мав би висловити 
власне бачення спірної проблеми, раніше порушеної М. Грушевським з приводу на-
дання Жигимонтом привілею київському князівству. Розглядаючи причини змови та 
обставини вбивства великого князя, Б. Барвінський доповнив відомі матеріали но-
вим джерелом – звісткою Познанського літопису. Урешті-решт, він дійшов висновку, 
що це не було справою тільки руської аристократії.

Загалом відзначимо, що своєю розвідкою Б. Барвінський небагато додав до дослі-
джень попередників, а в деяких моментах безкритично пішов за висновками поль-
ських дослідників. Тож М. Грушевський справедливо назвав його студію просто ста-
ранно обробленим переглядом матеріалу, зазначивши, що він зовсім «не поглиблений 
і мало оригінальний», дає тільки «деякі поправки і доповнення» до теперішньої літе-
ратури предмету5. З такою оцінкою цілковито солідаризувався інший представник 
львівської школи Б. Бучинський у своїй розлогій рецензії на працю колеги. Він зазна-

1 Барвінський Б. Жигимонт Кейстутович ... – С.58–60.
2 М. Грушевський у рецензії на працю проф. Краківського університету В. Чермака особливо 

відзначив, що він «холодною водою»змив «ентузіастичну» оцінку А. Левицького (так само і Б. Бар-
вінського. – Авт.), звернувши увагу на те, що перш ніж говорити про розширення прав право-
славних, потрібно спершу застановитися над тим, що конкретно було змінено в їхніх обмеженнях, 
які були до 1632/34 рр. Див.: Грушевський М.: Czermak Wiktor. Sprawa rownouprawnienia 
schizmatyków і katolików na Litwie (1432–1563 r.). 1903. T. XLIV. S. 348–405 // Записки НТШ. – 1903. – 
Т. LІІІ. – С. 18–20. М. Грушевський стверджував, що «значінє його (урівняння в правах. – Авт.) 
було більше формальне, ніж реальне, або й зовсім ілюзоричне: Русинам признавав він те, чого 
вони не були перед тим позбавлені, а не давав того, в чім вони дійсно були покривджені, в порів-
нянню з католицькою шляхтою – як у правах на уряди». Див.:Грушевський М. Історія України- 
Руси. – Т. IV. – С. 209.

3 Барвінський Б. Жигимонт Кейстутович ... – С. 114.
4 Там само. – С. 116.
5 Грушевський М. Історія України – Руси. – Т. IV. – С. 477.
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чив, що «взагалі праця не дає ширшої синтези в всестророннім зрозумінню часу, 
обставин, течій, серед яких розвивалася його [Жигимонта] діяльність – в сім його 
праця взагалі не додає майже нічого і автор сам ішов переважно за чужими, давні-
шими поглядами»1.

Укотре до праці Б.  Барвінського Б.  Бучинський звернувся в спеціальній статті, 
вказавши колезі на деякі джерельні резерви до вивчення часів великого князя 
Свидригайла2. Він наголосив, що при складності інтерпретації суперечливих звісток 
про обставини, в яких Свидригайло з удільного сіверського князя став великим кня-
зем литовським, залишаються ще деякі «неясні точки». Тож новий джерельний мате-
ріал, переконаний він, має в таких випадках «свою ціну». Навіть дуже подібні доку-
менти, як-от віднайдена ним грамота Свидригайла від 7 листопада 1430 р., яка була 
фактично лише «реверсом» грамоти короля Ягайла від того ж дня. Однак у цьому 
випадку, стверджує Б. Бучинський, «притягнення її до історичного матеріяла про по-
дії по смерти вел. князя Витовта важне не тільки квантитативним збільшенням мате-
ріяла: вона збільшує його й квалікативно. [...] Вона важна тому, що порівнянє з її 
здавна звісним регестом, робить можливим покладатися на фактичну основу»3. До-
слідник надрукував чотири «певних» грамоти, з яких, як вважав, можна «витягнути 
нові подробиці» стосовно подій після смерті Вітовта4.

Варто зазначити, що критика колеги по школі виявилася дієвою. Працюючи в 
1908 р. в рукописному відділі бібліотеки кн. Чарторийських у Кракові, Б.  Барвін-
ський скопіював низку джерельних актів, на які йому вказав Б. Бучинський5. Після 
археографічного опрацювання, він надрукував тексти кожного документа разом зі 
своїми коментарями6, чим «сповнив, хоч в части обітницю доповнити колись в дечім 
свою розвідку про Жигимонта Кейстутовича».

Малодосліджені питання організації пограничної оборони на українських землях 
у складі Польщі наприкінці ХV ст. були розглянуті у спеціальній розвідці Степана 
Рудницького7. Він зазначив, що в польській історичній літературі значного поши-
рення набув термін «креси». Його представляли читачеві, як «добре укріплене і твер-
динями засіяне пограниччя». Жити тут, щоправда, було небезпечно через постійні 
напади татар. Однак захищали землю «майже лєгендарні кресові велетні – рицарі [...], 
ідеальні воївники [...], які закривають власною грудию Європу перед навалою східно-
го варварства і борються в імя християнства і цивілізації»8. Історик поставив дослід-

1 Бучинський Б. Новійші праці по історії вел[икого] кн[язівства] Литовського в ХV віці: Барвін-
ський Б. Жигимонт Кейстутович, великий князь литовсько-руский (1432–1440). Історична моно-
графія ...// Записки НТШ. – 1907.– Т. LXXV.– С. 142.

2 Бучинський Б. Кілька причинків до часів вел[икого] князя Свитригайла (1430–1433) // Записки 
НТШ. – 1907. – Т. LXXVI. – С. 117–142.

3 Там само. – С. 117–118.
4 Там само. – С. 119–142.
5 Б. Барвінський визнав, що Бучинський (на ту пору вже покійний) дав йому «цілий ряд цінних 

заміток і поправок» до його праці. Див.: Барвінський Б. Кілька документів і заміток до часів вел[и-
кого] князів Свитригайла і Жигимонта Кейстутовича // Записки НТШ. – 1913. – Т. СХV. – С. 5.

6 Барвінський Б. Кілька документів і заміток... С. 5–22. 
7 Рудницький С. Руські землі польської корони при кінці ХV в. Ворожі напади й організация 

пограничної оборони // Записки НТШ. – 1899. – Т. ХХХІ–ХХХІІ. – С. 1–54.
8 Там само. – С. 1.
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ницьке завдання спростувати міфи та «ідеальні представлення» про південне погра-
ниччя Польщі, які, на його думку, «цілком фальшиві», оскільки протягом ХV–XVІІІ 
століть «пограничні відносини були дуже сумні, а оборона була слаба»1.

Історію організації пограничної оборони в Польщі дослідник поділив на два пері-
оди. Перший тривав від кінця ХV ст. до другої половини ХVІ ст., другий – до ХVІІІ ст. 
На його переконання, вони різнилися тим, що спочатку польська держава мала силу 
і брала діяльну участь в обороні пограничних українських земель у своєму складі. 
Проте з ослабленням держави обов’язок оборони кордонів було поступово перекла-
дено на вельмож, а пограничними твердинями стали їхні приватні замки, міста і мі-
стечка, що було характерною ознакою другого періоду. Історик відзначив також дея-
кі інші відмінності між цими періодами. Так, не всі «полудневі окраїни» належали в 
першому періоді до Польщі. Окрім татар і турків «грізною сусідкою» українських 
земель усю другу половину ХV – початок ХVІ ст. була «Волощина». У другому періоді 
виступає, «яко дуже поважний фактор» у справі пограничної оборони, українська 
козаччина. Він підкреслив, що історія «полудневого пограниччя руських земель 
польської корони» кінця ХV – другої половини ХVI ст. дотепер залишається малодо-
слідженою. С. Рудницький ретельно опрацював найменші принагідні згадки в літе-
ратурі та друкованих джерелах, що стосувалися обраної ним теми, зокрема, акти 
Барського староства, матеріали про одного з організаторів оборони кордону Бернар-
да Претвича і, особливо, видані Краківською академією знань великі збірки доку-
ментів, які давали, на його думку, «дуже важні подробиці, що кидають нове сьвітло 
на справу організації пограничної оборони»2.

Розпочав С. Рудницький своє дослідження з характеристики трьох «грізних воро-
гів», що загрожували Польщі з півдня: Волощини, на чолі з воєводою Стефаном; Ту-
реччини і особливо Криму, під керівництвом «талановитого, безоглядного і непере-
бірливого в способах осягнення ціли» Менглі-Гірея3. С. Рудницький наголосив, що 
найстрашнішими серед них були татарські набіги; найбільших із них він налічив 
протягом 1433–1469 рр. десять, але зауважив, що це були напади татар «ще Золотої 
Орди». Від 1474 р. розпочалися набіги кримських татар, які тривали майже три сто-
ліття. Він коротко розглянув набіги 1474 р., 1478 р. і 1483 р., зазначивши, що з 1488 по 
1491 р. вони «приняли незнані до тепер розміри: Волинь, Поділє і Русь Червона спли-
ла кровю і задимилися пожарищами»4.

Історик навів дуже цікавий матеріал про з’їзд у Лівочі 1493 р. польського і угор-
ського королів, на якому обговорювались справи оборони південних рубежів. Для 
захисту від татар, зазначив він, взяли «під розвагу» давній план (ще з 1463 р.) пере-
несення «німецького ордену» з Прусії на Поділля, чим намагалися знову відновити 
його давню місію – «боротьбу з невірними». Другий важливий план був пов’язаний 
із намірами завоювати Волощину, посадивши там королевича Жигмонта на місце 
вигнаного Стефана. Дослідник зауважив, що тут велику роль відігравали не тільки 
політичні, а й економічні причини, адже головні торговельні шляхи руських земель 
польської корони йшли через Волощину до побережжя і далі, до Генуї, з якою велася 
активна торгівля5.

1 Там само. – С. 2.
2 Там само. – С. 3.
3 Там само. – С. 6.
4 Там само. – С. 7.
5 Там само. – С. 8.
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У 1494 р. польський король Ян Ольбрахт розпочав війну з Волощиною, яка, зазна-
чив історик, скінчилась «великою неудачею поляків в лісах буковинських». Він не 
зупинявся детально на розгляді цих подій, а перейшов до ґрунтовного висвітлення 
страшного татаро-турецького нападу на галицькі землі в 1498 р., який ще не був 
«критично досліджений», а часто навіть «хибно представлений». Дослідник навів 
дуже цікавий його опис: «Татари і Турки появилися з волоської сторони [...] і розли-
лися по карпатськім Підгірю, сягаючи загонами аж до Львова. Число їх подають літо-
писці [...] 60–70 тисяч люда. Найбільш потерпіли околиці Галича, Жидачева, Дрого-
бича, Самбора [...]. Бусурмани грабили без упину». Дослідник емоційно зазначив, що 
хоч «про яку небудь оборону не чуємо нічого [...], але не могли вони без потері вер-
нутися домів»1. І далі: «Зима почалася дуже рано і зараз же впали великі сніги так, що 
коні не мали паші. Вдарили сильні морози [...] непризвичаєні до зими Турки розпо-
рювали своїм коням черево та ховалися в середину. Край довкола був спустошений, 
тож настав великий голод. Вигинуло тоді більш як дві третини наїздників»2.

Цей набіг стурбував Польщу, і король призначив белзького воєводу Петра Миш-
ковського відповідальним за оборону пограниччя, поставивши завдання зміцнити її. 
Історик зазначив, що цей вибір не можна «вважати щасливим», бо він не дуже дбав 
про військо й оборону краю, а займався більше адміністративними справами та 
власними прибутками. У разі татарської загрози воєвода розсилав до шляхти звер-
нення – заклики виступати в похід. Дослідник зауважив, що шляхта часто відмовля-
лася йти на війну, мотивуючи це тим, що «вже заплатила множество різнорідних по-
датків на удержанє наємного війська»3.

С. Рудницький показав процес організації пограничної оборони на основі новови-
даних джерельних актів та інших опрацьованих матеріалів. Перш за все він звернув 
увагу на суттєву різницю в цьому між Східним Поділлям і Червоною Руссю. На Схід-
ному Поділлі «на перший зазив», немов регулярне військо з’являються шляхта, міща-
ни та селяни і виходять «в поле за ворогом»4. Така мобільна готовність «туземного 
елємента», на думку історика, пояснювалася тим, що тут «людність козакувала»5.

Цілком інакше виглядала погранична оборона на Західному Поділлі і особливо на 
Галицькій Русі. «Могучий стан боярський, а пізніше шляхетський та заведення тут 
польського права від півтора ста літ [...] убили самостійного духа у селянина»6. Та-
тарські напади тут траплялися набагато рідше, ніж на Східному Поділлі, тому не 
було потреби «вічно хапатися за зброю». «Козаччина тут не витворилася, – пише 
С. Рудницький, – через те погранична оборона не була проста, легка, справна і деше-
ва як на східному Поділі»7. У Галицькій Русі, стверджував він, оборона трималась на 
двох «елєментах»: загальному поході шляхти та жовнірах-найманцях. Про участь у 
походах проти ворогів селян і міщан жодної інформації у джерелах немає.

1 Там само. – С. 17.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 26.
4 Там само. – С. 37.
5 Там само. – С. 37. С. Рудницький зауважив, що він поділяє теорію про походження козаччини, 

сформульовану М. Грушевським.
6 Там само. – С. 38.
7 Там само.
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Історик докладно характеризує тогочасне шляхетське військо, називаючи його 
«великим анахронізмом». Шляхта дуже довго і неохоче збиралася в похід, та й бойо-
ва придатність того війська, на його думку, була «дуже сумнівна». Щодо «наємних» 
загонів, то він описав досить оригінальний спосіб взяття їх на службу. «Якийсь ви-
значний авантюрист – жовнір з ремесла, – пише С. Рудницький, – збирав коло себе 
ватагу собі подібних людий [...] та зголошувався до королівської служби. Роблено 
тільки з ним угоду – він сам уже мав заспокоїти своїх підвласних»1. Складалися вони 
з великої «збиранини ріжних народностий»: поляків, угорців, хорватів, сербів, але 
«русинів дуже мало або і нема»2.

Розглядаючи оборонну систему, розміщення військ та замків, дослідник знову 
звернув увагу на різницю західних і східних теренів південного пограниччя поль-
ської Корони. Західна його частина була «засіяна» укріпленими королівськими міста-
ми та магнатськими замками. У східній – лише де-не-де «подибуємо» замки, а «справ-
дешнє» місто було лише одне: Кам’янець. Проте замки тут мали, на його думку, 
незрівнянно більше значення, він їх називає услід за М. Володимирським-Будановим 
«оазисами серед пустелі»3. Історик подав опис замків, детально зупинившись на 
трьох із них: Кам’янці, Скалі і Смотричі. С. Рудницький констатував, що їхній стан 
був дуже «сумний» і пояснив це тільки «недбалістю старост і браком грошей». Він 
переконаний, що якби вони старанно утримувалися і в них стояла сильна залога, 
«ніколи б татари не могли б датися взнаки пограничним землям»4.

Підводячи підсумок, С.  Рудницький наголосив, що організація оборони погра-
ниччя в той час створює враження «неприємне, майже гірке». Вона не відповідала 
«своїй задачі», а «приватні старання» ніколи не могли замінити необхідних зусиль 
держави. Такою була відповідь молодого галицького історика на творені польською 
історіографією міфи про «креси» та їх героїчних оборонців.

Історія середньовічного Львова стала предметом спеціальних досліджень Івана 
Крип’якевича. Його розвідка про історію торгівлі Львова початку XVII ст. підготов-
ленна на ретельному опрацюванні джерельних матеріалів з міського архіву, зокрема 
рахункової книги львівських купців Шольца і Боїма та склепової книги М. Гайдера5. 
Попередні дослідники цієї проблеми, зокрема, польські історики В.  Лозинський і 
С. Кутшеба, основну увагу зосередили на торгівлі Львова зі Сходом, тоді як західну 
торгівлю зовсім не розглядали. Користуючись виявленими цінними джерельними 
матеріалами, І. Крип’якевич вперше проаналізував західну, а також внутрішню тор-
гівлю Львова, щоправда, лише одним видом товару (зате головним) – сукном. Він 
подав повний опис рахунків з купівлі і продажу сукна (всього 280 карток) та навів 
декілька інформативних таблиць, що значно полегшувало сприйняття поданого ма-
теріалу, а саме – реєстр купців, що мали справу з Шольцом і Боїмом, доходи з прода-
жу сукна, перегляд ярмарків по півріччях; окрім цього подав дуже цікавий опис яр-
маркової процедури і навіть цілий торговий контракт6.

1 Там само. – С. 41–42.
2 Там само. – С. 43.
3 Там само. – С. 47.
4 Там само. – С. 52.
5 Крип’якевич І. Матеріали до історії торговлі Львова: І. Рахункова книжка Шольца і Боїма 

(1600–1604 рр.); ІІ. Склепова книжка М. Гайдера, 1617–1634 рр. і 1646 р. // Записки НТШ – 1905. – 
Т. LXV. – С. 1–46.

6 Там само. – С. 11, 12, 19, 20.
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Аргументовані, зважені висновки засвідчили наукову ретельність молодого до-
слідника. Уже в першій своїй історичній студії І. Крип’якевич виявив якості, які бу-
дуть надалі притаманні його дослідженням – глибина і всебічність аналізу, незапе-
речна аргументація, і водночас обережність висновків. “Очевидно треба 
пам’ятати,  – пише він, – що такі висновки можна добути лише з рахунків Боїма і 
Гайдера, а чи так було дійсно покажуть ширші розсліди”1.

У 1906 р. у збірнику на пошану М. Грушевського вийшла праця І. Крип’якевича, 
присвячена українському населенню м. Львова в першій половині ХVI ст.2 У ній мо-
лодий історик порушив низку важливих і малодосліджених проблем, зокрема, про 
місця розселення та чисельність українців у середньовічному Львові. Серед причин 
малочисельності української громади в місті дослідник виокремив дві: «перша ся, що 
Львів був заложений вже на самім кінці руського правління й руське житє вже на 
самім початку було задушене [...], друга та, що польське правлінє у Львові підчинило 
Русь значним обмеженням»3. Він зауважив, що ці обмеження досить докладно проа-
налізував М. Грушевський у своїй «Історії України-Руси», натомість «стан посідання 
Русинів» у Львові ще не був належно вивчений через брак джерельних матеріалів. 
Віднайшовши в міському архіві необхідні матеріали (радецькі акти середини ХVI ст.), 
він висловив сподівання згодом доповнити дослідження іншими джерелами, хоча, на 
його думку, вони «змінять його [...] хиба в незначних подробицях»4.

На основі сумлінного аналізу знайдених джерел (це були майже самі лише випис-
ки з контрактів «купна-продажу»), автор простежив дійсний стан проживання укра-
їнців у Львові. У виписках наводилися докладно імена обох сторін угоди, при україн-
цях обов’язково зазначалося «Rutenus», далі було означено розташування будинку, 
городу чи поля, що підлягали продажу, назву вулиці (якщо вона мала назву), імена 
сусідів тощо. Історик наголосив, що матеріал, запроваджуваний до наукового вжит-
ку, досить багатий подробицями і його можна використовувати з різних сторін, але 
він намагався зосередити увагу лише на локалізації місць проживання українців. 
Приміські села в актах згадувалися рідко, та вони дослідника мало цікавили. Він 
лише загально зазначив, що «в селах, дальше від міста, руський елємент стояв густі-
шою масою й лекше міг охоронятися перед чужою кольонізацією і вдержатися на 
своїх суспільних позиціях»5.

Цікавішою для історика була інформація з краківського та галицького передмість 
Львова. «Всі ті наведені записки з обох передмість, – зазначив І. Крип’якевич, – пока-
зують хоч у приближенню, скільки було тоді у Львові за мурами Русинів, що мали в 
руках землю»6. Усього на краківському передмісті він нарахував майже 90 таких 
ґрунтів, на галицькому – 115. Додавши до цього 30 ділянок, «котрі не зовсім звісні 
своїм положенєм», отримав разом 235 ґрунтів. «Мінімальне число, – вважав дослід-

1 Там само. – С. 23.
2 Крип’якевич І. Русини – властителі у Львові у першій половині ХVІ ст. // Наук. зб., присьвяч. 

проф М. Грушевському учениками й прихильниками з нагоди Його десятилітньої наук. праці в 
Галичині (1894–1904). – Л., 1906. – С. 219–236.

3 Там само. – С. 219.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 220.
6 Там само. – С. 230.
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ник, – того, що мали львівські Русини на передмістях»1. Він наголосив, що порівняно 
з пізнішими часами це «число дуже високе». Водночас він свідомий того, що наведе-
на цифра «не доходить дійсної висоти», бо протягом півстоліття не один ґрунт зали-
шався без змін в руках їхніх власників, які не мали потреби за той час позичати на 
нього грошей, записувати своїм дітям, взагалі «поручати його особливій опіці місь-
ких актів» і тому такий ґрунт, вважав І. Крип’якевич, «для історика пропав»2.

Виписки з «купна-продажу» дали змогу досліднику простежити «кольонізацій-
ний рух» у Львові в першій половині ХVI ст. На основі опрацьованих джерел він 
підготував спеціальну таблицю продажу землі по роках – усього, за його підрахунка-
ми, таких фактів було 1183. Вони свідчили, що українці здебільшого продавали свої 
землі саме українцям: таких продажів зафіксовано 65 і лише 24 випадки, коли землю 
продали «не Русинові». Щоправда, дослідник застеріг, щоб це не трактували як «пев-
ну солідарність між Русю: мовляв не хочуть пустити руської землі з руських рук»4. 
Хоч і не виключав «певну несьвідому реакцію проти польського релігійного й соці-
яльного понижинє Русинів», але про якусь свідому «оборонну акцію говорити годі», 
переконаний І. Крип’якевич. Він зазначив, що кількість фактів переходу землі до чу-
жих майже відповідала кількості фактів купівлі землі від чужих (24 і 30 випадків)5. З 
цього історик зробив висновок, що українці «стану свого посідання не тратили, але 
й нічого не здобували». Утім, поступово все змінилося, зауважив він, не на користь 
української громади. За роки 1505–1525 було куплено від чужих 14 ґрунтів, продано 
чужим – лише 6, а в 1526–1542 рр. на куплених 15 припадало проданих аж 18 ґрунтів, 
тобто втричі більше, ніж за попередній період6.

Причини, чому так «звівся руський нарід», на думку І. Крип’якевича, були різні, 
але він виокермив «як найважнійшу» одну – «неприхильність міського уряду до Ру-
синів»7. Історик навів конкретні приклади обмежень українців, зокрема купівля 
ними землі тепер супроводжувалася застереженням, що в майбутньому можна було 
продати її «тільки чоловікові римської віри». Щоб повніше використати інформацію, 
яка містилася в радецьких актах, дослідник спеціально звернув увагу на ціни на зем-
лю в передмістях. Вони, зазначив він, не були надто високими: зрідка перевищували 
30 золотих, і ніколи не доходили до 50 золотих8. Зовсім інакшою, стверджує історик, 
була ситуація в місті.

«Між мурами давно вже минувся для Русинів той щасливий час, – пише 
І. Крип’якевич, – коли то мали привілєгію сидіти, де хто хотів»9. Немов спогад того 
«золотого віку», він знайшов в актах одну єдину звістку про те, що «Русин мав землю 
поза руським кварталом». Його (ним був Олександр Ігнатович) він назвав «останнім 
Могіканцем» і наголосив, що це був «одинокий факт, можна підозрювати, що тут 
була якась нелєгальність – або бодай Олександр Ігнатович був звязаний якимось за-

1 Там само. 
2 Там само. – С. 231.
3 Там само. – С. 232.
4 Там само. – С. 231.
5 Там само.
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Там само. 
9 Там само. – С. 233.
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стереженнями»1. Українці, стверджував дослідник, були обмежені до маленької ча-
стини міста – «до руської улиці, котра обіймала крім нинішньої руської улиці, ще 
улицю бляхарську й зацерковну»2. На них він нарахував 40 окремих ґрунтів, які три-
мали українці. Історик припустив, що наведене «число здається неповне», але поки-
що його не можна означити точніше. Кількість ґрунтів, якими володіли українці, 
звичайно була дуже незначна, але він переконаний, що «на тих кількох уличках, які 
визначив Русинам уряд, таки більше не могло поміститися. Русь сиділа тісно коло 
себе й навіть заходила у вірменський квартал: очевидно місця вже не вистарчало»3. 
Дослідник також відзначив, що на руській вулиці, замість дерев’яних, поступово 
з’явилися муровані будинки – «камениці». Він зауважив, що лише в міських мурах 
«варто було щось тривкійшого будувати», бо на передмістях під час кожного воро-
жого нападу «все йшло з димом». Через це місце серед мурів значно подорожчало, 
ціни були в десятки разів вищі, ніж на передмістях, зазначив історик. Незважаючи на 
великі ціни наплив нових мешканців з передмість та інших міст постійно зростав. 
«Швидко зближається хвиля, – емоційно наголосив І. Крип’якевич, – коли міщани з 
руської вулиці стануть на чолі руського руху цілої Галичини»4.

Маловивчені як в українській, так і в польській історіографії проблеми історії 
львівської Русі першої половини ХVI ст. І. Крип’якевич поглибив у наступній своїй 
розвідці5. Невідрадний стан вивчення буття українців у Львові, на його думку, стри-
мувався нестачею опублікованих джерел і невідповідним «трактованєм самого пред-
мету». Основні зусилля дослідників спрямовувалися на історію Львівського брат-
ства, його Ставропігію, і з їхнього поля зору зовсім випали творці цього братства 
– львівські міщани. Історик окреслив низку конкретних проблем, які потребували 
ґрунтовного опрацювання, а саме: скільки було українців у тодішньому Львові, їх 
економічне становище, яку участь вони брали в житті міста, якими були родинні, 
сусідські і суспільні відносини тощо? І. Крип’якевич зазначив, що майже всі видані 
дотепер історичні джерела відносяться до часу отримання братством права Ставро-
пігії (остання чверть ХVІ ст.), з попередніх років до наукового вжитку було залучено 
дуже мало документальних матеріалів. Зрозуміло, що дослідницький інтерес моло-
дого історика був спрямований на ще слабо вивчений період, який охоплював другу 
половину ХV – першу половину ХVІ ст. На основі опрацьованих радецьких актів, які 
стали «підставою праці», І. Крип’якевич спробував «заповнити сю прогалину» і по-
казати «образ житя руського міщанства»6.

Дослідник зауважив, що в загальних працях з історії Львова інформації про руси-
нів до середини ХVІ ст. не було. Зовсім небагато її містилося в спеціальних працях 
В.  Лозинського та Д.  Зубрицького, які, попри протилежні концептуальні підходи, 
вважав молодий історик, зійшлися в оцінці щодо першої половини XVI ст. – це був 

1 Там само. – С. 333.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 335.
4 Там само. – С. 336.
5 Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині ХVI віку  // Записки НТШ.  – 1907.  – 

Т. LХХVII. – С. 77–106; Т. LХХVIIІ. – С. 26–50; Т. LХХІХ. – С. 5–51.
6 Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині ХVI віку  // Записки НТШ.  – 1907.  – 

Т. LXXVII. – С. 82.
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час «великого упадку Руси»1. І. Крип’якевич категорично заперечив таке твердження 
та його аргументацію. Так, Д. Зубрицький, за його спостереженням, зробив свої уза-
гальнення на основі поодиноких фактів. «Знайшлася в актах лише одна руська крам-
ниця, – зазначив дослідник, – це було доказом для того, що Русь вже зовсім підупала 
економічно»2. Загалом, тодішня Русь уявлялася Зубрицькому, як щось «бідне, безси-
ле, кривджене і топтане всіми, щось через се майже варте було мученицької авреолі»3.

Для В. Лозинського, зауважив І. Крип’якевич, тогочасна Русь була «великою мізе-
рією», а причини її слабкості він вбачав не у зовнішніх обставинах, а лише в ній са-
мій. «Дивний був нарід сі львівські Русини. Се не нарід, а нащадок народа, що давно 
втратив свою культуру і свою національну фізіономію, нащадок, що уперто жив на 
сьвіті, хоч не мав ніяких сил до житя, хоч був у внутрі розбитий, хоч без чужої по-
мочи не міг зробити ані кроку – а проте дивився з ненавистю на все чуже і був як той 
скорпіон, що вже нікого не може вкусити і своєю їдю сам себе затроює»4, – наводить 
слова В. Лозинського І. Крип’якевич. На його думку, обидва історики у своїх виснов-
ках пішли задалеко «оден в своїм спочуванню, другий в презирстві»5.

Опрацьовані молодим дослідником книги містили витяги з актів продажу-купів-
лі, з боргових записів, з угод про розподіл майна, з тестаментів і навіть карних справ, 
які випадково потрапили до ради міста тощо. Історик свідомий того, що використа-
ний ним матеріал був неповний, тому не вдавався до остаточних статистичних обра-
хунків. Водночас І. Крип’якевич переконаний в тому, що він є достатнім, щоб «без 
трудности представити маєткові і генеологічні відносини кожного міщанина, а житє 
декотрих значнійших одиниць можна описати з найріжнороднійшими подробиця-
ми»6. Історик висловив свій попередній висновок про те, що на межі XV i XVI ст. 
львівська Русь знаходилася «на роздорожу двох епох» – епохи занепаду і обезсилен-
ня, що залишилася в минулому, та епохи Відродження, що наступала після неї7.

І. Крип’якевич зробив надзвичайно цікавий синтетичний авторський огляд ста-
новища Галичини на зламі XV i XVI ст. Він констатував, що в середині XV ст. руська 
суспільність в Галичині «доживала [...] останні хвилини свого національного житя»8. 
На його думку, упадок «руського елєменту» розпочався за останніх галицьких кня-
зів, пройшов через часи Казимира, Володислава Опольського, панування Ягайла, і за 
перших його нащадків «дійшов кінця». Насамперед упали руські міста, засаджені ні-
мецькими колоніями, що стали швидко розвиватися. «Знайшовши собі землю добре 
підмащену виїмковими правами і привілеями, – образно зазначив історик, – розрос-
лися розкішно, пустили глибоко корінє, а пожирливе вітє стали розтягати широко 
навкруги, обхапуючи чим раз більше простору і відпираючи все далі і далі туземну 
руську рослинність – аж її зовсім приглушили»9.

1 Там само. – С. 83.
2 Там само.
3 Там само.
4 Там само. – С. 83–84.
5 Там само. – С. 84.
6 Там само. – С. 86.
7 Там само. 
8 Там само. – С. 78.
9 Там само.
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І. Крип’якевич простежив поступове обмеження «руської людности» у її участі в 
міських урядах, у вступі до цехів, у заняттях торгівлею, у праві вільно «дідичити» 
спадщину, у накладанні надзвичайних повинностей, у невизнанні в магістраті чин-
ності їхніх свідчень, в обмеженні релігійних обрядів і «в цілім міськім житю відсуне-
но її на другий плян»1. Унаслідок цього, наголосив він, «старий город, в котрім колись 
збиралося і кипіло житє цілої землі, втратив руський характер [...]. Так, вирвано з 
живого тіла староруської землі її серце»2. Однак, зауважив дослідник, й сама земля не 
залишилась такою, якою була в «часах незалежности».

Новий устрій, принесений польським пануванням, почав різко відмежовувати су-
спільні верстви, котрі ледве були зазначені в Давній Русі. На місце різноманітних, але 
майже рівних між собою груп населення, стверджував історик, прийшов «оден шаб-
льон: привілейованих і безправних, шляхти і хлопів»3. Селянство, втративши свою 
землю і волю, було змушене відробляти панщину і підлягати панському суду. Друга 
частина населення – нащадки руських бояр, зберегли свої давні права, але змушена 
була ця «нова руська шляхта зложити свій національний характер [...] тонути все 
більше в морі чужинців»4. Підупало також духовенство, хоч було воно, зазначив 
І. Крип’якевич, «найкраще організоване, бо найближче стояло при одинокій ще наці-
ональній інституції, церкві». Однак проти державної католицької церкви, стверджу-
вав він, православна – була фактично безправна, а руське духовенство позбавлене 
політичного значення. Польське панування завдало галицькій суспільності «тяжкі 
рани», підсумував історик. Щоправда, він переконаний, коли в народові, незважаю-
чи на тяжкий гніт ще збереглася «іскра духа, дрібка національної сьвідомости й енер-
гії – він не загине»5. Дослідник висловив жаль, що «народний дух» не переніс всіх 
катастроф, які на нього звалились, що «в народню душу війшла гірка зневіра, а з нею 
бездушна апатія»6. Як приклад такої апатії, він навів безпрецендентний факт, коли за 
наказом Ягайла з перемиського собору викинули кістки руських небіжчиків – у від-
повідь тільки «ридання і плач».

І.  Крип’якевич відзначив, «як наново підноситься» національне життя на зламі 
XV i XVI ст. «Чи то чаша народного горя перейшла вже міру, – дещо патетично наго-
лосив дослідник, – утиски [...] достукалися до душі в знеможенім тілі, чи може про-
віяв з заходу вільнійший дух ренесансу – відродження – будяться поневолі й ті, що 
спали сном середніх віків»7. Рух розпочали селяни, які не хотіли коритися панам. 
Відбулися десятки дрібних, малоорганізованих виступів, а згодом селяни сотнями 
втікали у вільні степи Наддніпрянщини «готовити матеріял до козацьких повстань». 
Пробудилося також міщанство, зазначив історик. Він навів приклади, коли українці 
Перемишля посилали депутацію за депутацією до короля з вимогою урівняти їх у 
правах з католиками в магістраті і суді. Коли польський король Ян Ольбрахт в 1497 р. 
спробував заборонити русинам з львівського передмістя торгувати разом з вірмена-
ми і євреями, то проти цього рішення протестувало 13 галицьких містечок8.

1 Там само.
2 Там само. 
3 Там само.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 79.
6 Там само. 
7 Там само. – С. 79.
8 Там само. – С. 80.
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Відзначив дослідник також активізацію духовенства і шляхти. «Взагалі це перело-
мовий час. В цілій Галичині, – пише І. Крип’якевич, – видно надзвичайний рух, но-
вий, небувалий підєм духа, давна апатія десь щезає, родиться сьвіжа енергія й охота 
до діла»1. Він наголосив, що основним об’єктом його дослідження було «міщанство 
столиці Галичини» і те, «як воно війшло в нове житє і скільки свого вложило в га-
лицьке відродження XVI в.»2. Історик проаналізував імена і прізвиська руського мі-
щанства тогочасного Львова. Він зауважив, що в умовах багатонаціонального сере-
довища міста, де поруч проживали німці, поляки, вірмени, татари, євреї, греки, 
турки, італійці та ін., цілком імовірним було те, що русини, якщо й не підпадуть зов-
сім під «космополітичний вплив і не позбудуться вповні своїх прикмет в ономасти-
ці», то хоч частково візьмуть собі чужі імена. Проте гідне подиву, переконаний до-
слідник, що «імена наших міщан такі чисто, сьвіжо й типово руські, так прегарно 
збережені від всяких чужих примішок. Так, як би се було якесь консервативне село, 
куди не доходить ніякий посторонній вплив, а не середньовічне місто з великою тор-
гівлею, з розвиненим цеховим устроєм, з магдебурзьким правом, з безнастанним 
припливом людей з усіх городів»3.

І. Крип’якевич зазначив, що руські міщани в ті часи ще не мали сталих прізвищ 
(«назвиськ») і звались просто хресними іменами. Найбільш поширеними серед чоло-
вічих були: Іван, Гриць, Михайло, Андрій, Василь. Між жіночими – «всевладно цар-
ствує» Марія, це майже половина львів’янок, зауважив дослідник, поширеними є 
також Ганнуся, Анастасія, Софія, Катерина. Зазвичай до імені додавали ремесло, іно-
ді родинні зв’язки і т. ін. «Назвиська» руських міщан дослідник поділив на такі групи: 
«назвиська» від ремесла (крамар, щитник, стрільник тощо); «назвиська» родові – від 
імені батька, у жінок – батька або чоловіка (у жінок -ова, доньок -івна, синів -ович, 
-ич); «назвиська» від місцевостей (-ський)4.

Молодий історик відзначає фактичний поділ Львова на два окремих міста: одне, 
власне і було містом в правдивому значенні, мало магдебурзьке право, свою власну 
юрисдикцію, друге – «город», що перебував під «присудом старости». Центром пер-
шого був Ринок, територія другого лежала на північ від міської. Він наголосив, що 
окреслює своє дослідження в територіальному плані «головно властивим містом»5.

Історик дав відповідь на питання про причини, які зумовили зріст руського насе-
лення Львова. Вони, на його думку, були пов’язані з тим, що Львів як центр торгівлі 
і промислу притягував до себе все нових «приходнів» з інших міст. А з кінця XV ст. 
на це вплинуло запровадження панщини, що спричинило «селянську іміграцію».

І. Крип’якевич простежив економічний розвиток, русинів, який, на його думку, 
йшов у парі з кількісним і територіальним. Він стверджував, що на основі міських 
актових матеріалів можна, хоч в загальному, дізнатися, якими ремеслами, промисла-
ми чи торгівлею займалися львівські русини. Із ремісників історик згадав бондарів, 
воскобійників, гарбарів, гребінників, золотників, кітлярів, колодіїв, кравців, кушні-
рів, лучників, малярів, мельників, олійників, пекарів, пивоварів, рибалок, різників, 

1 Там само. – С. 81.
2 Там само.
3 Там само. – С. 87.
4 Там само. – С. 87–88.
5 Там само. – С. 90.
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сідельників, столярів, стрільників, теслярів, ткачів, токарів, чашників, шапкарів, 
шевців, щитників. Усіх разом «вичислених ремесел» з додачею ще аптекарського ре-
месла дослідник нараховував двадцять вісім1. Водночас він зауважив, що наведений 
перелік явно не повний через відсутність деяких професій, як-от муляр та ін. Дока-
зом того, що ці цифри «не припадкові», а відповідали дійсному станові, були «доми» 
на руській вулиці, в маєткових документах на які чітко зазначено рід занять власни-
ка. Найбільше тут мешкало кушнірів і кравців.

І. Крип’якевич помітив певну залежність зростання і розвитку ремесел серед ру-
синів від того, чи знаходили вони «толєранцію і підмогу у католицькій людности» 
при вступі до «офіціяльних ремісничих товариств». Щоправда, констатував він, це-
хове життя Львова ще майже не досліджене, є лише окремі «припадкові звістки» про 
участь русинів в кушнірському, шевському, гарбарському та пекарському цехах. Мо-
лодий історик продемонстрував виважену обережність у висновках, припустивши 
можливість перебування руських ремісників також в інших цехах, але оскільки не-
обхідний джерельний матеріал ще не був зібраний, то «нічого більше до сього питан-
ня не можна сказати»2. Він аргументовано довів, що права русинів у цехах були знач-
но обмежені. Так, вони не могли стати цехмайстрами, повинні були брати участь у 
католицьких богослужіннях, хоч і не були католиками, мусили давати гроші на світ-
ло для костелів і утримання образів і т. ін. Це, на його думку, пояснювало «той інте-
ресний факт», що ремісники часто покидали своє ремесло і займалися торгівлею та 
купецтвом. Щоправда, про організацію львівського купецтва наявних даних було 
«ще менше», ніж про цехове життя, зауважив дослідник.

Найважливішим атрибутом купців було «посіданє крамниць», від цього й назва-
лись вони крамарями. Міські документи, зазначив І.  Крип’якевич, починаючи з 
1520  р. фіксують «поважне число богатих крамниць», якими володіли русини – в 
ринку їх було аж десять3. Однак і тут він помітив певні обмеження. Так, найбільш 
«покупним» товаром тоді було сукно, але руським купцям заборонялось торгувати 
ним уроздріб, «на лікті», за гроші, їм дозволялося тільки обмінювати його на інший 
товар. За сукно вони купували будинки, продукцію в селян, платили мулярам за ро-
боту і т. ін. Цікаво, що дуже «уживаним» товаром тоді, як свідчили документи, була 
риба. «Інтереси на рибі мусіли добре виплачуватись, – пише дослідник, – бо львівські 
міщани активно купують або беруть в користування ставки по селах і вкладають в це 
поважні суми»4. Джерела також дають дуже докладну інформацію про торгівлю во-
лами. Історик відзначив ще одних оригінальних учасників процесу купівлі-прода-
жу – так званих «могоричників, що як то у звичаю запивали купно»5.

Дослідник докладно розглянув економічне становище міщан, їх господарство, бу-
динки, побут, предмети мистецтва, літературу та, наскільки дозволив зібраний мате-
ріал, подав історію поодиноких міщанських родів, простежуючи їх через кілька гене-
рацій.

1 Там само. – С. 97.
2 Там само. – С. 98.
3 Там само. – С. 99.
4 Там само. – С. 101.
5 Там само. – С. 103.
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І. Крип’якевич зупинився на характеристиці взаємин русинів з іншими «націями 
Львова», поряд з якими вони мешкали. Розпочав він з євреїв, які безпосередньо «су-
сідували з Русинами». Опрацьовані джерела засвідчили непоодиноку співпрацю між 
ними. «Мотивів до сього шукати треба не в міщанськім братолюбстві, – зауважив 
дослідник, – як в матеріяльних причинах: в потребі гроша»1. Євреї вже тоді мали, 
стверджував дослідник, «поважні капітали». Непорозумінь, особливо на релігійному 
ґрунті, «як це стало пізніше», тогочасні джерела не зафіксували, наголосив він. Роз-
глянув історик також взаємини з вірменами, які так само характеризувались відсут-
ністю ворожнечі. Щодо «пануючих націй» німців та поляків, то І. Крип’якевич наго-
лосив, що «не всі вони стояли в однакових відносинах до руського міщанства». Між 
біднішими верствами не видно «ніякого ворогування», вони позичають гроші, про-
дають і купують будинки, «взагалі живуть в злагоді як пристало сусідам з сусідами»2. 
Зовсім по-іншому складались взаємини серед багатих міщан. Міська рада, зазначив 
дослідник, «стала вже тоді монополем і синекурою» найбагатших міщан-католиків. 
«Всі ласки ради до руської людности, – пише І. Крип’якевич, – мають вартість відпад-
ків від стола, котрими зацитькується голодного і одертого з прав»3.

Дослідник звернув належну увагу на обмеження русинів в релігійному і міському 
житті. Коли вони розпочалися і який вплив на це мало спольщення Львова в першій 
половині XVI ст., яка народність – польська чи німецька – була більш «не толєрант-
на» до русинів? Такі дослідницькі запитання логічно постали перед істориком. Від-
повідаючи на них, він конкретними фактами довів, що вони «сьвідчать скоріше на не 
користь як користь Поляків»4. Так, за німецького правління руські міщани мали до-
ступ до ради, а за польського – не мали; від 1520 р. зникає посада «руського писаря» 
в магістраті, що була весь час за німецького урядування; у XV ст. русини могли купу-
вати будинки в Ринку, а в XVI ст. – не могли і т. ін.

Систематизуючи наявні утиски, І. Крип’якевич виділив «п’ять точок» релігійних 
обмежень: «Русинам не дозволяли складати присягу перед урядом, відсилали їх з нею 
до церкви; в урядах сьвідоцтва Русина не приймають зовсім; коли руський сьвящен-
ник іде з сьвятими тайнами до слабого то не вільно йому переходити улицями або 
ринком з запаленими сьвічками; магістрат надуживає права патронату над руськими 
парохами; не можна нести померлих на цвинтар з відповідними церемоніями»5. Він 
також чітко окреслив «чотири точки» обмежень русинів в «міськім житю»: «Русини 
не мають права купувати домів поза своїми улицями; не вільно їм продавати вина, 
пива і иньчих горячих напоїв, ані брати в наєм шинки; не вільно продавати сукно на 
лікті; не вільно вступати до нових ремесел і цехів»6.

Історик зауважив, що скарги русинів на ці обмеження, на жаль, не збереглися. 
Про їх зміст дещо можна було дізнатися з відповіді на них короля, котрий 1524 р. 
відвідав Львів. У ній І. Крип’якевич зауважив цікаве обґрунтування міщанами по-
требу скасування обмежень: «Три обставини: перше – Русини сидять на тім праві, що 

1 Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині ХVI віку // Записки НТШ. – 1907. – Т. LXXIX. – 
С. 5.

2 Там само. – С. 7.
3 Там само. – С. 9.
4 Там само.
5 Там само. – С. 11.
6 Там само.
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і всі міщане; друге – руські міщане поносять всі тягарі рівно з католиками; третє – 
Русини у Львові представляють чисельно поважну силу»1. Однак усі їхні «прошення» 
були безуспішними. Вони дістали, зазначив дослідник, деякі «полекші» лише в релі-
гійних справах: дозволено допускати їх як свідків у судах, нести померлих і Святі 
Тайни усіма вулицями, але без запалених свічок, тільки на своїй вулиці могли вони 
провадити всі необхідні обряди і т. ін.

І. Крип’якевич детально проаналізував релігійне життя українців Львова, а також 
зупинився на окремих сторінках історії львівського братства як «синтезі тодішнього 
руського житя»2. У Львові в тих часах історик нарахував дванадцять православних 
церков, значно розширивши наведений о. А. Петрушевичем список (І. Крип’якевич 
умістив у додатку до своєї розвідки каталог львівських церков і парохів до середини 
XVІ ст. та перелік монастирів)3. Зі згаданих церков, наголосив він, лише одна – цер-
ква св.Успення Богородиці знаходилася в «мурах міста», решта, такі як св. Богояв-
лення; св. Благовіщення та ін. – на передмістях. Біля кожної церкви дослідник подав 
список її священиків та роки їхньої служби, наголосивши, що «духовенство трима-
ється солідарно в своїм крузі». Син священика ставав по батькові наступником на 
парохії, якщо не було сина, то парохом ставав зять, або хтось із найближчої родини. 
І. Крип’якевич виявив дуже серйозну «хибу» в тодішніх церковних наданнях та при-
вілеях, бо вони «записувалися не на церкву, як інституцію, а лише на пароха»4. 
Оскільки на окремій парохії сиділи члени того самого роду, церковне майно «не ви-
ходило з рук одної родини», ставало «дідичним в попівській родині», і вони вважали 
його приватною власністю. Поступово виникли великі протиріччя між громадою і 
духовенством, що, на думку історика, було одною з причин появи нового, братсько-
го, руху серед міщанства. Цей рух, наголосив він, був спрямований не назовні («не на 
верх»), а на впорядкування внутрішніх відносин у громаді, на взяття під опіку цер-
кви і її майна, врешті, на те, щоб зробити церкву з «півприватної інституції публіч-
ною»5. Дослідник зазначив, що у Львові був один тип братства – братства при цер-
квах, а найважливіше – при церкві св. Успення Богородиці.

Докладно розглянувши організацію братства, І. Крип’якевич звернув увагу на те, 
що «членом братства міг бути кожний хто записався, без різниці чи се був міщанин 
львівський чи селянин, чи шляхтич»6. Він зазначив також «оден характернійший бік 
братства – змаганє до сього, щоб виробити як найбільшу солідарність і найтісніший 
зв’язок і між членами братства і між цілою руською людністю»7. На доказ цього істо-
рик навів два пункти його статуту: братчик, посварившись з братчиком, не мав пра-
ва йти «до иньшого уряду», не поскаржившись перед тим «братії»; хто вступив до 
братства, не може з нього вийти, подібно як з монастиря.

Дослідник простежив процес зростання напруження і суперечностей між брат-
ством і священиками. «Опіка братства, – пише І. Крип’якевич, – хоч, безперечно, ко-

1 Там само. – С. 12.
2 Там само. – С. 43.
3 Там само. – С. 48–51.
4 Там само. – С. 16.
5 Там само. – С. 18.
6 Там само. – С. 21.
7 Там само. – С. 22.
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рисна для церкви, для духовенства стає невигідна і більш енергійні одиниці між 
сьвящениками стараються з неї видобутись»1.

Пробудження національного життя у Львові, стверджував дослідник, вийшло за 
межі міста і дало поштовх широкому всенародному рухові, що охопив цілу Галичину 
і привів до відновлення львівського єпископства. «І перед тим загальним піднесен-
ням духа і сил, – наголосив історик, – мусить уступити й король і архибіскуп [...]. 
Галичина осягає свої горячі бажання – владицтво відновлено»2. Не зупиняючись на 
розгляді тієї тривалої боротьби, він зауважив, що тут не обійшлося навіть «без хаба-
рів», «православні [...] охотно постачили намісникови тих триста чи більше волів, 
которими треба було оплачуватись королеви і королевій»3. Таким чином, наприкінці 
1539 р. король видав привілей на обіймання посади єпископа Львівського Макарію 
Тучапському, якого в 1540 р. висвятив київський митрополит. «Був се великий трі-
юмф, – зазначив І. Крип’якевич, – для цілої Руси. Але передовсім могло тріюмфувати 
львівське міщанство [...]. В сій гарячій атмосфері будиться серед галицької суспіль-
ности давно загублена національна сьвідомість. Видобуваються з архівів привілеї, 
читаються старі записки, розбирається історія релігійного переслідування Руси»4.

Характеризуючи особу львівського єпископа Макарія Тучапського, дослідник 
підкреслив, що «в ряді галицько-львівських єпископів він займе одно з найважній-
ших місць, його десятьлітні змагання загоїли багато ран в розбитій галицькій цер-
кві»5. Взагалі був це чоловік «годний й Богу й митрополиту, й шляхті і всему посполь-
ству закону греческого»6. Серед його різнопланової діяльності найбільшу вагу 
історик поклав на організацію ним церковних братств – при Благовіщенській церкві 
в 1542 р. та при церкві св. Миколи в 1544 р. «Тучапський, як давній братчик, котрий 
завдячував братству своє владицтво, – наголосив дослідник, – найліпше розумів, яку 
вагу в тодішнім житю мали такі братства»7.

Узагальнюючи, І.  Крип’якевич звернув увагу на те, що з давнього культурного 
життя русинів найкраще утримались мова і віра, все решта опинилося «під перева-
гою чужини», не тільки за формою, але й за змістом. Так, «техніка ремесел, торгівель-
ні операції, будова домів, штука в певній мірі, цілий політичний устрій – все було 
переняте з заходу, а принайменше стояло під західним впливом»8. Отже, місце влас-
ної творчості зайняла «рецепція чужої культури», зробив висновок історик. Проте 
«руський організм», який, на його переконання, був достатньо сильний, вийшов з 
перемогою з цієї кризи. Наприкінці XV ст. Русь, стверджував дослідник, була вже 
«переодягнута» в нову «культурну одіж», хоч вона і була «некомплєктна» та її вистар-
чило на три подальші століття. У підсумку з’явився новий тип у житті України – мі-

1 Там само. – С. 26.
2 Там само. – С. 36.
3 Там само.  – С.  33–34. М.  Грушевський писав, що «православні справді знайшли дорогу до 

Бони (королеви. – Авт.), й пообіцявши доброго хабара, здобули її ласку. Славна хабарниця взя-
лася до старого короля й осягнула свого...» Див.: Грушевський М. Історія України – Руси: В 11 т., 
12 кн. – К., 1994. – Т. V. – С. 438.

4 Там само. – С. 34–35.
5 Там само. – С. 36.
6 Там само. – С. 33.
7 Там само. – С. 40.
8 Там само. – С. 42.
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щанин, «матеріяльним житєм подібний до Заходу, вірою і мовою звязаний з руським 
Сходом»1, констатує І. Крип’якевич. Розпочалася тривала, вперта боротьба «всюди і 
за все: за землю, ремесла, торгівлю і церкву» тощо. І хоч вона ще слабка, а успіхи її 
незначні, на його думку, вона була важлива «не здобутком», а самим фактом, «як до-
каз сили міщанства»2. «Синтез тодішнього руського житя» – братства – своїм змістом 
«лучаться» зі старим культурним життям, наголошує історик, але форму мали нову, 
західну. При тому вони надали Русі внутрішню самоуправу і стали «репрезентацією 
руського міщанства на верх»3.

Досить цікавою виглядає думка І. Крип’якевича про те, що братство виступає як 
колективне «Я», бо «ще не народивсь на руській вулиці індивідум». Загалом, він вва-
жав це прикметною особливістю середньовіччя, яке «відносилось все ворожо до оди-
ниці, силувалося піддати її під безоглядне верховодство громади». Дарма питати, 
наголосив історик, хто автор статуту братства, хто писав протести 1520 р., хто орга-
нізував боротьбу за відновлення владицтва? – це робота цілої громади. Дослідник 
зазначив, що навіть Тучапський – «найвизначнійший чоловік на руській вулиці, не 
індивідум в повнім значінню, се радше носитель ідей громади, як самостійний піонер 
їх, радше збирає овочі, як сіє новий посів»4.

Отже, зробив висновок І. Крип’якевич, життя русинів першої половини XVI ст. 
продемонструвало значний поступ порівняно з попередніми роками, але, на його 
переконання, це було лише початком процесу національного відродження. Він помі-
тив тут закорінення всього того, що зацвіло «пишним цьвітом» на зламі XVI i XVII 
ст. Коли постала «велечава ренесансова церква», братська школа перетворилася на 
«огнище просьвіти», книга перестала бути рідкістю, а братська друкарня заповнила 
своїми виданнями цілу Східну Європу.

Завершуючи огляд життя львівської Русі першої половини XVI ст., І. Крип’якевич 
чітко наголосив, що його дослідження мало поки що характер передвступних студій. 
Оскільки цілий матеріал до історії руського міщанства ще не зібраний, як також ще 
не вивчена належним чином історія інших народів, які проживали тоді у Львові, то, 
на його переконання, потрібно «віднаходити і уставляти факти, що найбільше аналі-
зувати їх, синтезу треба відложити на пізніше»5. Його наукова розвідка є переконли-
вим свідченням успішної реалізації заявленого авторського підходу. Вона була своє-
рідним підсумком перших архівних досліджень молодого історика і отримала 
схвальну оцінку його вчителя. «Від “А” до “Зет” – новий матеріял», – так схарактери-
зував роботу М. Грушевський6.

Отже, на основі сухого документального матеріалу завдяки надзвичайно ретель-
ному використанню навіть дрібних фрагментарних звісток і вмілому їх доборові та 
комбінуванню, з-під пера І. Крип’якевича вийшов пластичний образ життя львів-
ських українців кінця XV – початку XVI ст. Треба наголосити ще на одній характер-
ній особливості праці, яка буде притаманна також всім наступним дослідженням 
історика – живий, легкий виклад матеріалу, який читається з неослабним інтересом 

1 Там само. – С. 43.
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. – С. 45.
5 Там само. – С. 42.
6 Цит. за: Крип’якевич Р. Історик України // Дзвін. – 1990. – №. 5. – С. 83.
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від початку і до кінця. Варто погодитися з думкою І. Джиджори про те, що “з боку 
методичного оброблення це, безсумнівно, одна з найкращих праць, присьвячених 
дотичному питанню і становить цінний вклад для нашої історичної літератури”1.

Не обійшов своєю увагою І.  Крип’якевич також складні проблеми релігійного 
життя українського народу, додаючи до загальної палітри свої дослідження, підго-
товлені на основі власноруч зібраних документальних матеріалів2. Так, предметом 
спеціального дослідження молодого галицького історика стала малодосліджена ді-
яльність папського посла в Речі Посполитій і Швеції єзуїта Антонія Поссевіна, який 
займався справами унії3. Він не мав змоги дати повний огляд пов’язаних з підготов-
кою унії проблем, оскільки, за його твердженням, «відносини нашої церкви тих часів 
не розсліджені ще так, як би було потреба і найголовнійший матеріял для сього пи-
тання лежить, ще дотепер не опублікований»4.

Дослідник опрацював лише деякі аспекти проблеми, зокрема, функціонування 
папської семінарії для православних у Вільно, який був організований зусиллями 
Поссевіна. Він простежив історію цієї семінарії від появи самої ідеї до її практичного 
відкриття. Усвідомлення потреби такої семінарії прийшло до єзуїтського посла після 
провалу його місії до Москви у 1581–1582 рр. Невтішний результат посольства, яке 
мало посприяти зближенню Москви з Римом, привів А. Поссевіна до переконання, 
що «для діла унії в Московщині зділати що небудь незвичайно важко»5. На його дум-
ку, це пояснювалося тим, що «Москва привязана до своїх сьвятощів і не згодилася би 
на се, щоби завести чужі обряди»6. Історик зазначив, що невдача місії не підірвала 
віру Поссевіна в саму ідею, яка, на його переконання, не була неможливою, потрібно 
лише її вести «иньшими дорогами і на иньшому терені»7. Розпочинати треба із «за-
недбаної близшої провінції, Руси, що належить до польського королівства», а не з 
московської землі. Там необхідно «защіпити» католицьку релігію і вже звідти вести 
поступовий наступ на «московську схизму».

А. Поссевін, наголосив І. Крип’якевич, пройшов серйозну школу «єзуїтської про-
паганди» і служив справі з «пожертвованєм». Він підготував декілька меморіалів з 
приводу семінарії, але не обмежився лише агітацією друкованим словом, а розпочав 
організацію спеціального навчального закладу як «практичного способу проведення 
католицьких ідей»8. Щодо місця, де мала відкритися семінарія, то Поссевін свідомо 
обрав м. Вільно, тому, що «Литва була важна для справи сусідством до московських 
країв» і там єзуїти вже мали свої потужні організації.

Історик зауважив, що наприкінці 1582 р., повертаючись з московських перегово-
рів, А. Поссевін зустрівся в Ризі з королем С. Баторієм і представив йому свій проект 
заснування семінарії у м. Вільно. Деталі зустрічі не відомі, але І. Крип’якевич покли-

1 Бібліографія // ЛНВ. – 1907. – Т. ХХХІХ, кн. Х. – С. 157.
2 Крип’якевич І. Пастирський лист Ангеловича з 1799 р. // Записки НТШ. – 1906. – Т. LXXII. – 

С. 146–147; Його ж. Автобіографія холмського сьвященника з першої половини ХІХ віка // Записки 
НТШ. – 1906. – Т. LXXIII. – С. 143–144.

3 Крип’якевич І. З діяльности Поссевіна // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХІІ. – С. 5–28.
4 Там само. – С. 9.
5 Там само. – С. 6.
6 Там само.
7 Там само. – С. 7.
8 Там само. – С. 10.
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кується на королівський лист до папи Григорія ХІІІ, в якому він хвалив згаданий 
проект і пропонував передати справу в руки Поссевіна.

Дослідник навів повний текст правил віленської семінарії, наголосивши, що там 
не зазначено ім’я автора, але їх зміст, на його переконання, свідчить про те, що «зло-
жить їх міг або сам Поссевін, або хтось дуже близький до нього, під його проводом». 
Не вказана там також дата, але історик зауважив, що в тексті згадано грудень 1582 р., 
«як теперішній місяць»1. Автор проекту подав цілий нарис організації семінарії, яку 
було відкрито 10 липня 1585 р. Сучасні дослідники доводять, що семінарія розпочала 
свою роботу вже 1583 р., а в 1585 р. Поссевін нарешті здійснив повний набір учнів2. 
Згідно зі статутом, приймати до семінарії рекомендувалося юнаків православного та 
протестантського віросповідання і в якомога дорослішому віці. Протягом трьох мі-
сяців «сумнівні» учні мали бути перевірені. Осіб, що втекли до семінарії від батьків, 
належало утримувати на повному забезпеченні, але звільняти, якщо не відповідати-
муть необхідним вимогам. Якщо ж траплялися юнаки з гарними людськими якостя-
ми, але не здібні до наук, їх влаштовували в майстерні католиків, вводили у штат 
духовних осіб. До семінарії вони могли приходити для настанов та сповіді. Кожен, 
хто вступив до семінарії, мав зробити запис у спеціальній книзі, що вступає туди за 
власним бажанням для захисту віри, яку сповідує, інакше згодом зобов’язується по-
вернути витрати на його навчання3.

Історик простежив діяльність семінарії за звітами, які подавали перевіряючі з ор-
дену єзуїтів. Зокрема, віце-провінціал єзуїтів у Польщі П. Бока після люстрації семі-
нарії в 1602 р. чітко зазначив всі її доходи і витрати, а також склав каталог учнів за 
час з 1585 по 1601 р. Дані про них зібрані у формі відповідей на запитання опиту-
вальника: ім’я, час вступу, народність, успіхи в навчанні і т. ін. Проаналізувавши ці 
матеріали, І. Крип’якевич дійшов висновку, що семінарія місцевим потребам служи-
ла мало, бо із 197 учнів, лише 15 значено, як «рутенус», а взагалі учні причисляли себе 
до 36 різних «націй». Щодо православних, для роботи з якими насамперед відкрива-
лася семінарія, то їх чисельність не сягає навіть 10%, а після 1597 р. їх не було зовсім4.

І. Крип’якевич звернув увагу на те, що семінарія активно працювала і надалі, про 
що свідчили докладні реляції з її діяльності. Проте, наголосив він, семінарія розми-
нулася з метою, яку «заставлено їй в початках»: для потреб Русі дала вона дуже мало. 
Дослідник стверджував, що її засновник А. Поссевін був дуже незадоволений тим, 
що вона служила всім іншим народам, «тільки не Руси», що ті, хто займався семіна-
рією, «не розуміли сеї справи [...], що таким надзвичайним способом Боже Проведінє 
хотіло отворити ворота до Московщини»5. Згодом були спроби організувати у Вільні 
новий «інститут для Русинів». На думку І. Крип’якевича, це служило переконливим 
доказом того, що семінарія, організована А. Поссевіном, не виконала своєї місії.

У дослідженнях І. Крип’якевича знайшла своє вирішення ще одна цікава пробле-
ма, пов’язана з підготовкою спільного собору 1629 р. у Львові, скликаного для поро-

1 Там само. – С. 20.
2 Див.: Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч.посібн.: У 3-х кн. – 

Кн. 2. Середина ХV – кінець XVI століття. – К.: Либідь, 1994. – С. 88–89.
3 Крип’якевич І. З діяльности Поссевіна... – С. 22–23.
4 Там само. – С. 26.
5 Там само. – С. 27.
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зуміння уніатів і православних1. Взагалі, історія підготовки та проведення трьох со-
борів в 1629 р. вже була докладно розглянута у працях проф. П.  Жуковича, але 
молодий галицький історик на підставі нових джерельних матеріалів, знайдених в 
Національному музеї ім. гр. А. Шептицького у Львові, вніс суттєві доповнення. Від-
найдені джерела, а це були папери папського нунція Антонія Санта Кроче, з яким 
перебував у «живому» листуванні уніатський митрополит Йосиф Рутський, містили 
«інтересний матеріял до релігійних справ», а передовсім, до історії соборів 1629 р.2 У 
кожній важливій справі митрополит подавав вичерпну інформацію нунцієві, пові-
домляв про плани, питав поради, відповідав на його запитання, посилав реляції про 
православних тощо. Характеризуючи цю кореспонденцію, І. Крип’якевич зауважив, 
що вона писана «чоловіком на високім становищі, рухливим і з висшою осьвітою» і, 
на його переконання, «може служити одним з найважнійших жерел до характери-
стики уніятів у тих часах»3. Історик акцентував увагу перш за все на тому, що нового 
дають опрацьовані ним матеріали.

Про те, що уніати досить серйозно поставились до справи проведення спільного 
з православними собору у Львові, свідчила знайдена істориком кореспонденція. 
Й. Рутський відіслав нунцію меморіал з конкретними пропозиціями до майбутнього 
собору, в котрому наголосив, що на ньому «не мали розсуджуватися артикули віри, 
а тільки уніяти хотіли попробувати переконати православних аргументами із цер-
ковних книг»4. Спірні питання пропонувалося віддати до «реферату» монахам-васи-
ліанам, щоб вони підготувалися до дискусії з православними, взявши докази до неї 
із «словянських книг». Щоб протистояти православним шляхті і міщанам, які «зїдуть 
юрбою на собор», туди потрібно запросити «уніятську» та католицьку шляхту і деле-
гатів від міст.

Історик зазначив, що з метою «приєднаня православних», митрополит підготував 
проект утворення окремого «патріярхату для Русинів». Претендент на патріарха мав 
«зложити ісповідь віри і абедієнцію папі»5. «Пригожим кандидатом на сей уряд, – 
пише І. Крип’якевич, – уважав Рутський Петра Могилу, печерського архімандрита»6. 
Історик навів досить цікаву характеристику, яку дав митрополит П. Могилі: «Се доб-
ра душа, двічі на тиждень целєбрує, що є дуже рідке у Русинів – схизматиків, є трез-
вий, чистий, побожно сповняє свої обовязки, любить церковну дисципліну (тому в 
монастирі з 80 монахів лишилося тільки 18, так не міг знести їх некарности), студію-
вав humaniora, вміє говорити і писати по латинськи, знає сьвятих отців і легко орієн-
тується, як йому, що толкувати»7. Рутському видався Могила прихильним до унії і 
він вважав, що той міг би перейти на унію, «з початку приватно», а потім вести її 
пропаганду. Взагалі, зазначив історик, митрополит дивився на справу майбутнього 
собору досить оптимістично, бо вважав, що «ніколи не було ліпшої нагоди для при-
тягнення православних до унії з сьвятою римською церквою, як тепер із за запові-

1 Крип’якевич І. Нові матеріяли до історії соборів 1629 р. // Записки НТШ. – 1913. – Т. СХVІ. – 
C. 5–39.

2 Там само. – С. 6.
3 Там само. 
4 Там само. – С. 7.
5 Там само. 
6 Там само. 
7 Там само. – С. 8.



225

Розділ 3.  Укр аїнське мин уле у  до слідженнях у чнів Мих айла Гру шев ськог о

дженого синоду, коли він добре відбудеться»1. Як поставився нунцій до проекту, на 
це в листуванні не було жодної відповіді, але дослідник стверджував, що той отри-
мав меморіал з пропозиціями, бо він знайшовся між паперами Санта Кроче.

І. Крип’якевич звернув увагу, що для підготовки соборів (вони готувалися на 9 
липня 1629 р.) у Володимирі – уніатський, у Києві – православний, Й. Рутський розі-
слав «посланє» для «зєднання умів обох сторін»2. Історик відзначає, що воно «стилі-
зоване» і дуже обережне порівняно з меморіалом до нунція. У ньому не згадувалося 
про проект спільного собору у Львові, нічого не говорилося про плани «притягнути 
православних до унії».

Православний собор у Києві привернув, стверджує І. Крип’якевич, «пильну ува-
гу» митрополита Рутського, який подбав про детальну інформацію щодо його пере-
бігу. З його ініціативи королівський посол на Київський собор відрядив Адама Кисі-
ля (лист з його подякою за це Рутському І.  Крип’якевич наводить у додатках). На 
думку митрополита, А. Кисіль «чоловік, що стояв по середині між уніятами та пра-
вославними», і хоч православні вважали його «ще своїм, та в нутрі він був уніятом»3. 
Реляція Кисіля з собору вже була надрукована П. Жуковичем, але він приписував її 
Киселеві лиш гіпотетично.

І.  Крип’якевич знайшов переконливий доказ його авторства в листі Кисіля до 
Рутського від 14 липня 1629 р. (наведеного в додатках). Митрополит відіслав нунцію 
«жалобну» реляцію Кисіля про невдачу собору (польський текст і його латинський 
переклад збереглися між паперами Санта Кроче). Порівнюючи знайдений варіант 
реляції з надрукованим П. Жуковичем, І. Крип’якевич стверджував, що вона «менш 
цінна: писана недбало, чоловіком, що не старався зрозуміти оригіналу і переписував 
механічно»4. Можливо, вона взагалі не мала б ніякої вартості, але в ній були деякі 
деталі, яких немає в друкованому варіанті (доповнення до тексту надрукованої 
П. Жуковичем реляції І. Крип’якевич подав у додатках). Зокрема, він звернув увагу, 
на те, що Кисіль означив приблизну кількість учасників собору – «клиру така сила 
була, що не містилася в церкві, найменше число було 500»5.

Серед доповнень Кисіль навів ще погрози козаків на адресу старшого духовен-
ства: «Буде унія така як війтові перше»6 (війта козаки втопили у Дніпрі. – Авт.). Ла-
тинський переклад, зауважив історик, у цілому передав зміст польського тексту, але 
в деяких деталях він не точний і навіть тенденційний. Так, у польському варіанті 
Йова Борецького названо «митрополитом», а в латинському – «псевдо митрополи-
том» і т. ін.7 Звернув увагу дослідник також на лист запорозьких козаків до митропо-
лита Борецького, про який у П. Жуковича лише було сказано, що він був «дуже го-
стрий». Ретельніше його опрацювання привело історика до переконання, що цей 
лист отамана Леона Івановича вже був надрукований С. Голубєвим у монографії про 
Петра Могилу. «Упадають отже здогади про новий окремий виступ козаків на собо-
рі», – зауважив І. Крип’якевич. У його поле зору потрапили ще два документи з ді-

1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 9.
4 Там само.
5 Там само. – С. 10.
6 Там само. 
7 Там само. – С. 11.
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яльності православних на соборі: лист православного духовенства до короля і про-
тестація того ж духовенства. Щодо останньої, то він зазначив, що це «зовсім відмінна» 
редакція від тої протестації, котру вписано в міські книги Києва після собору і яку 
надрукував П. Жукович. Історик відзначив «есенціальні ріжниці» між обома текста-
ми. Знайдений ним був значно коротший, і він припустив, що це був перший варіант 
протестації. Впадав у вічі її більш «мировий тон», мабуть, її дали Кисілеві «з інтенці-
єю», щоб вона потрапила до короля. Тоді як другий, розширений, текст, був призна-
чений для православної опозиції і тому мав «острійшу аргументацію»1. Причину не-
вдачі собору в Києві дослідник навів з листа А. Кисіля до митрополита Й. Рутського, 
в якому зазначено, що собор зупинили «з одної сторони шляхта, що в тім воєводстві 
є найбільш завзята, [...] а з другої козаки»2.

Незважаючи на зрив собору, Й. Рутський не втратив оптимізму – «як не підемо 
дальше, самі знищимо своє діло і не будемо вільні від вини»3, – писав він до нунція. 
У цьому листі (від 27 липня 1629 р.) митрополит зазначив, що «православні не роб-
лять перепон ні в одній із спірних точок, тільки не признають примат папи»4 і наго-
лосив, що цю перешкоду можна усунути, давши їм власного патріарха, а він визнає 
владу папи.

Й. Рутський зі своїм духовенством вже готувалися до спільного собору у Львові, 
але 18 серпня 1629 р. отримав від нунція категоричну заборону його проведення. Для 
дослідника позиція Санта Кроче виглядала не цілком зрозумілою: чи він злякався 
надто сміливих планів митрополита, чи не хотів брати на себе відповідальність і ба-
жав «опертися о авторитет Риму», перекладаючи на папську курію остаточне рішен-
ня. Заборона собору стала великою несподіванкою для Рутського, яку він сприйняв 
дуже «болючо», як певного роду «вияв недовіри до його особи». І. Крип’якевич від-
значив, що митрополит Рутський – «вихованець Риму, був католик з переконання, 
все і всюди ставив на першім місці справи католицької церкви, для унії зробив над-
звичайно богато і заслуговував на більше довірє»5.

У своїй відповіді нунцієві, яку навів історик, митрополит, мабуть «з розмислом» 
всюди вживав вислів «conventus» замість «sunodus» і вкотре підкреслив, що на собо-
рі «не мали розбирати догм, але тільки уніяти мали виказати православним їх блуди 
на основі церковних писань, про саму унію чи згоду рішав би Рим»6. Він і далі відсто-
ював ідею спільного собору, оскільки був упевнений, що «лекше переконати зібраних 
в однім місці, як дискутувати з людьми, що є по ріжних місцях». На з’їзді ще не роз-
биралися би пункти та умови, але йшла би загальна дискусія: «отирати очи невидя-
чим, показувати руські книги, читати, пояснювати»7.

Вже були зроблені всі приготування до собору, який планувалося скликати у 
жовтні 1629 р., збиралися в дорогу «архимандрити, ігумени і протопопи», і при то-
дішніх «тяжких комунікативних відносинах» зупинити їх було практично неможли-

1 Там само. – С. 12.
2 Там само. – С. 10.
3 Там само. – С. 13.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 15.
6 Там само. – С. 16.
7 Там само. 
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во, зазначив І. Крип’якевич. Разом з тим, прийняти і виконати наказ нунція митро-
полит мусив, «треба було зробити так, як казала висша власть»1. Однак він не міг 
також не їхати до Львова, бо туди вже й так з’їхалось багато уніатів, зауважив дослід-
ник. Рутський вирішив провести «чисто уніатський синод», скориставшись бреве 
папи Урбана VІІІ від 12 березня 1625 р., в якому дозволялося митрополитам склика-
ти провінціальні синоди кожні чотири роки в довільнім місці.

Останній такий синод був проведений у 1626 р. у м. Кобрин, а наступний міг від-
бутися тепер, у 1630 р. Проте, наголосив І. Крип’якевич, митрополит потрактував 
так, що «чотиролітє треба приймати не математично або метафорично, але мораль-
но»2 і вирішив скликати синод. На ньому мали розглянути справу «уніятських семі-
нарів», бо деякі єпископи «не зложили на сю ціль ніяких датків», та інші поточні 
справи. Й. Рутський не оголосив публічно про заборону собору, а повідомив про це 
лише єпископів полоцького, смоленського і галицького, які найскоріше прибули до 
Львова. Митрополит шукав виходу із ситуації, що склалася, і він знайшовся – право-
славні на собор не прибули. Хоч вони, зауважив І. Крип’якевич, не зайняли «супро-
тив львівського собору солідарного становища». До Львова приїхали делегати вілен-
ського православного братства, кілька шляхтичів з Волині та Києва, але офіційних 
представників від Київського собору не було. Так розв’язалася справа спільного со-
бору, на який покладалися великі сподівання, наголосив дослідник.

Отже, молодому галицькому вченому вдалося відтворити цікаву сторінку з історії 
української церкви. Він по-новому представив наміри і плани українських греко-ка-
толиків і дав змогу оцінити їх з іншого, ніж був у православних, погляду. І. Крип’яке-
вич переконливо довів, що не були уніати якимись запроданцями, а діяли з певних 
патріотичних мотивів. Варто додати, що студії І. Крип’якевича з історико-релігійної 
проблематики не втратили свого значення до сьогодні, про що свідчать посилання на 
них сучасних дослідників3.

Дослідження історії львівського братства, започатковані І. Крип’якевичем, значно 
поглибив інший учень М. Грушевського Федір Срібний. Протягом 1911–1912 рр. в 
«Записках НТШ» друкувалася праця Ф.  Срібного «Студії над організацією Львів-
ської Ставропігії від кінця ХVІ ст. до половини ХVІІ ст.»4, підготовлена в історично-
му семінарі М. Грушевського5. На той час питання історії львівського Успенського 
братства взагалі і окремі проблеми отримання ним Ставропігії та його подальшої 
діяльності зокрема висвітлені у працях багатьох дослідників, зокрема, Д. Зубрицько-
го, М.  Костомарова, С.  Соловйова, Н.  Флерова, Я.  Головацького, М.  Кояловича, 
Н. Скабаланевича, С. Голубєва, О. Єфименко, І. Шараневича, К. Харламповича, А. Па-
пкова, М. Грушевського, І. Крип’якевича, А. Криловського та ін.

1 Там само. – С. 14.
2 Там само. – С. 16.
3 Див.: Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібн.: У 3-х кн. – 

Кн. 2. Середина ХV – кінець ХVІ століття. – К.: Либідь, 1994. – С. 158.
4 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 

ХVІІ ст. // Записки НТШ. – 1911. – Т. CVI. – С. 25–40; 1912. – Т. CVIІІ. – С. 5–38; 1912. – Т. СХІ. – 
С. 5–24; 1912. – Т. СХІІ. – С. 59–73; 1913. – Т. CХІV. – С. 25–56; 1913. – Т. CХV. – С. 29–74.

5 ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 609 (Головний каталог студентів). – Арк. 188; ДАЛО. – Ф. 26. – 
Оп. 15. – Спр. 611 (Головний каталог студентів). – Арк. 205; ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 612 
(Головний каталог студентів). – Арк. 230.
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За дорученням свого вчителя Ф. Срібний підготував для «Записок НТШ» розлогу 
рецензію на працю А. Криловського1, в котрій досить детально проаналізував її здо-
бутки й недоліки2. Підводячи підсумок свого критичного аналізу, Ф. Срібний наголо-
сив, що рецензована праця містить «такі помилки і такі прогалини, що задля них 
організація і діяльність львівського братства зістаються на дальше в тіні і чекають 
нового робітника»3. Ф. Срібний якраз став тим «новим робітником», котрий взявся 
заповнити зауважені ним прогалини, виправити помилки та «представити взагалі 
організацію львівської Ставропігії в першій половині ХVІІ в. [...] не лише на підставі 
актів опублікованих, але і нового джерельного матеріалу, зокрема документів магі-
страту м. Львова»4.

Розпочинається дослідження констатацією того, що 1 січня 1586 р. антіохійський 
патріарх Йоаким, повертаючись з Москви через Львів на схід, видав перший статут 
Львівського братства. З огляду на те, що згаданий статут був загальновідомим, автор 
заакцентував увагу лише на найважливіших його постулатах. Зокрема, він відзначив, 
що згідно зі статутом, братство має «творити діла милосердія», допомагаючи убогим, 
сиротам, хворим, вдовам, тим хто потрапив у полон, хто постраждав через пожежу і 
т. ін. Доступ до нього вільний для осіб будь-якого стану – як міщан, передміщан, 
шляхти, так і «посполитих людий». Кожний братчик мав дати вступний внесок – 
шість грошів. Зібрання братства мали відбуватися що чотири тижні і щоразу всі по-
винні сплатити по пів гроша. Щороку браття вибирають з-поміж себе чотирьох стар-
ших братів, котрі керують справами братства, а через рік складають повноваження, 
прозвітувавши про свою діяльність. Скринька братства має бути у старшого брата, а 
ключ від неї – у молодшого. Відмовлятися від уряду старшинства без належної при-
чини не можна, «під карою трех безмінів воску». Караються сплатою певної кількості 
воску або короткочасним ув’язненням у вежі Успенської церкви ті, хто «обидить дру-
гого брата», не приходить на засідання без поважної причини, не з’явився «на погріб 
померлого брата», якого повинні всі члени братства супроводжувати зі свічками «до 
гробу». Категорично заборонялося «виносити тайну братських нарад за поріг брат-
ського дому». Старший брат «чести ради» отримує за свої провини вдвічі або втричі 
більшу кару, ніж молодший. Браття судяться своїм власним судом під час засідань; у 
разі невиконання присуду протягом чотирьох тижнів священик відлучає «непос-

1 Срібний Ф.: Крыловській А. Львовское Ставропигіальное Братство. К., 1904.  // Записки 
НТШ. – 1907. – Т. LXXV. – С. 171–195.

2 Ф. Срібний дуже критично оцінив рецензовану працю, наголосивши, що «автор не опанував 
і зовсім не використав матеріялу і літератури до львівського братства, борше написав свою працю, 
як вступні статі до виданих ним документів [...]. Вона не має жодної вартости» (Записки НТШ. – 
Т. LXXV. – С. 191). Слід зауважити , що така оцінка виглядає гіперкритичною і не зовсім об’єктив-
ною. Сучасні дослідники, навпаки, стверджують, що «за широтою охоплення матеріалу моногра-
фія А. Криловського є найфундаментальнішою», хоча також відзначають її певні недоліки, як-то: 
багато повторів, ремінісценцій з попередніми дослідниками, праць, яких він взагалі не згадує, 
відсутність історіографічного огляду проблеми тощо (див.: Капраль М. Історіографія Львівського 
Успенського братства // Україна у минулому. – Вип. І. – Київ; Львів, 1992. – С. 64. На працю А. Кри-
ловського покликувався у своєму дослідженні І. Франко (див.: Франко І. Історія української літе-
ратури // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – Т. 40. – К., 1982. – С. 255).

3 Срібний Ф.: Крыловській А. Львовское Ставропигіальное ... – С. 191.
4 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 

ХVІІ ст. // Записки НТШ. – 1911. – Т. СVI. – С. 25.
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лушного» від церкви. Його навіть єпископ не може благословити доти, доки він не 
покориться братству.

Братство надавало матеріальну допомогу (грошові позики) своїм членам «в часі 
слабкости або зубожіння». При цьому браття не повинні лихварити і позичати ма-
ють не тим, котрі хочуть стати багатшими, а тим, котрі справді «терплять недоста-
ток». На своїх засіданнях браття мають читати святі книги1. Кожний з них вписує 
імена свого батька і матері і всіх померлих з родини в братський пом’яник, а свяще-
ник Успенської церкви має його читати «по утрени і по вечірни, в дні памятні і у ве-
ликий піст по уставу церковному». На кожний рік має бути дві літургії за все брат-
ство – «заздравная і памятная» і т. ін.2.

Окрім цього, Ф.  Срібний зауважив, що патріарх Йоаким визнав Львівському 
братству право старшинства над іншими братствами, а також дав йому «надзір над 
моральностию» не лише світських людей, а навіть духовенства і доручив доповідати 
про їхні провини єпископу. «А коли б єпископ не поступав по правилам святих отців 
і апостолів і пішов против закону, то такому епископові най противляться всі, як 
ворогові істини»3, – наголошувалося у статуті.

Дослідник переконаний, що основою статуту 1586 р. був давніший братський ста-
тут, який, на жаль, не зберігся. Його переконання ґрунтувалося на порівняльному 
аналізі статуту 1586 р. зі статутами львівського Благовіщенського братства (1542 р.), 
Свято-Троїцького (1563 р.) і особливо братства при церкві св. Миколая на краків-
ськім передмістю, котрий затвердив у 1544 р. єпископ Макарій Тучапський4.

Однак історик відзначив велику принципову різницю між попередніми статута-
ми і статутом 1586 р., котра полягала в тому, що патріарх Йоаким поставив Успен-
ське братство «за взір» другим братствам і «признав йому широкі компетенції, наг-
ляд над духовенством, виняв се брацтво з під юрисдикції місцевого епископа і дав 
йому можність противитися духовній власти»5. Ф. Срібний наголосив, що це перший 
випадок таких прерогатив світських людей, який послужив потім взірцем для інших 
братств.

Молодий дослідник поставив конкретне запитання: «Що було причиною сего 
прямо революційного кроку, який так дискредитував власть місцевого владики всу-
переч канонам східної церкви?»6. Він зауважив, що більшість попередніх дослідни-
ків, котрі займались історією Львівського братства або торкалися цієї теми, вважали, 

1 Ф. Срібний жодним чином не виявив своєї рефлексії на цей пункт статуту. Деякі дослідники 
вбачали тут безпосередній вплив Реформації, наголошуючи, що духівництво було позбавлене 
монопольного права на тлумачення Святого Письма (див.: Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в роз-
витку української культури ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1966. – С. 208–209). Інші заперечують це, стверджу-
ючи, що такі права братства не слід розглядати з реформаційної точки зору. Православна цер-
ковна традиція не суперечила широкій участі мирян у справах церкви (див.: Капраль М. Брати 
Рогатинці – старійшини Львівського Успенського братства // Україна в минулому. – Вип. ІІ. – Київ; 
Львів, 1992. – С. 53).

2 Див.: Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 
ХVІІ ст. // Записки НТШ. – Т. СVІ. – С. 26–27.

3 Там само. – С. 27.
4 Там само.
5 Там само.
6 Там само.
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що саме це вилучення братства з-під влади львівського єпископа Гедеона Балабана 
стало причиною тривалої боротьби між ними. Ф. Срібний не заперечує, що отримані 
прерогативи братства загострили конфлікт між обома сторонами, але він перекона-
ний, що «конфлікт сей виник ще до приїзду патріарха Йоакима у Львів»1. Він ретро-
спективно простежив ґенезу конфлікту ще з єпископом Арсенієм Балабаном у сере-
дині ХVІ ст. за монастир св. Онуфрія та ін. У багатьох петиціях братчиків у 90-х роках 
ХVІ ст. згадуються ці «мучительства балабанські» і присутня ненависть до всього 
«балабанівського роду». Ці петиції, грамоти та інші документи братства «з вичеслен-
єм кривд» історик навів на доказ того, що боротьба з Гедеоном Балабаном, сином 
Арсенія, почалася не з часу приїзду антіохійського патріарха до Львова, а велася вже 
задовго до цього.

На підставі актових документів магістрату Львова (він їх оцінив як «віродостой-
ні») Ф. Срібний намагається з’ясувати першопричини тої запеклої боротьби. Гедеон 
Балабан виступив зі звинуваченнями на адресу братчиків Івана Красовського та 
Луки Губи, що вони «відважилися понижити його епископську гідність пашквілями 
і погірдливими листами» та «складали о нім рими і розголошували їх». Їх спір з єпи-
скопом розглядався львівськими «консулами» в липні 1589 р., в ході якого братчики 
заявили, що «справа ся задавнена», бо вже минуло чотири роки, як вона розпочала-
ся. Історик вираховував, що до конфлікту між ними дійшло ще в 1585 р., тобто ще до 
приїзду патріарха Йакима. Щоправда він зауважив, що «того рахунку не можна бра-
ти цілком математично, але все таки сі звістки вистарчають, щоби в формі гіпотетич-
ній висказати погляд на неприязні відносини між братством і епископом перед при-
їздом патріарха Йоакима до Львова»2.

Дослідник наводить вражаючі факти боротьби, яка з часом тільки розпалювала-
ся. Під час перебування патріарха у Львові єпископ Г. Балабан наказав своїм слугам 
бити І. Красовського у присутності Йакима, котрий, боронячи братчика, дав йому 
вчепитися за свій одяг3. Тому історик переконаний, що братство скористалося пере-
буванням у місті патріарха, щоб звільнитися з-під влади єпископа. «Якби перед при-
їздом патріарха Йоакима, – пише Ф. Срібний, – між братчиками і епископом був су-
покій, як дотепер в історичній літературі приймається, то ані патріархові, ані 
братчиками не було би навіть впало на думку увільнити їх з під юрисдикції епископа. 
Такого прецеденту в православній церкві вони не мали, а ні канони східної церкви 
таких виїмків не знали»4. На питання про те, кому належала ініціатива цієї постано-
ви, історик дав категоричну відповідь – братству.

Він заперечує тезу А. Криловського, що Йоаким був «хорошо ознакомлен з пе-
чальним положением дел в православной церкви» і тому провів реформу братства. 

1 Там само. – С. 28.
2 Там само. – С. 29.
3 Про довготривалий конфлікт братства з єпископом Гедеоном Балабаном пише І.  Франко. 

Зокрема, він зазначає, що в 1588 р. конфлікт настільки загострився, що Г. Балабан відлучив від 
церкви Івана Красовського та Юрія Рогатинця. На прохання братства справу вирішував патріарх 
Єремія, котрий у серпні 1589 р. зняв з них відлучення і дозволив їм вільний вступ до церкви (див.: 
Франко І. Історія української літератури // Зібрання творів: у 50 т. – К., 1982. – Т. 40. – С. 251–255). 
На цьому конфлікт не припинився, примирення відбулося аж в 1602 р.

4 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 
ХVІІ ст. // Записки НТШ. – Т. СVІ. – С. 30.
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На його переконання, патріарх, який їхав за милостинею до Москви, жодних планів 
щодо реформи церкви не мав. Слідів його зносин з «Русею не маємо жадних», ствер-
джує дослідник, а короткого перебування у Львові «ще не вистарчить щоби з тутеш-
німи відносинами добре запізнатися і винайти лікарство для них»1. Ф.  Срібний 
стверджує, що патріарх Йоаким не провів жодної реформи братства, а тільки «апро-
бував реформаційні змагання самих брацтва»2. Ба більше, він закинув Йоакимові, як 
і східним патріархам взагалі, відсутність «такту і розуміння справ української цер-
кви»3. «Се вилученя брацтва з під духовної власти, – наголосив Ф. Срібний, – було з 
його сторони кроком дуже нерозважним, бо загострило конфлікт брацтва з еписко-
пом до небувалих розмірів»4. Те, що у своїх грамотах, особливо пізніших, братчики 
приписували ініціативу надання Ставропігії патріархові Йоакимові, на його переко-
нання, не має жодного значення. Просто цим вони хотіли показати, що за ними сто-
їть авторитет східних патріархів. Так само згодом приписували патріархові Йоаки-
мові ініціативу відкриття культурних інституцій, зокрема братської школи. 
Покликуючись на спеціальне дослідження К. Харламповича, Ф. Срібний стверджує, 
що ініціатива відкриття братської школи повністю належить Львівському братству.

Підводячи підсумок історії звільнення братства з-під єпископської влади, дослід-
ник говорить про засадничу зміну його «хартії», яка відкрила «нову фазу діяльно-
сти». Він наголосив, що участь патріарха Йоакима в реформі братства мала лише 
«формальне» значення, так само як і надання йому права Ставропігії константино-
польським патріархом Єремією було лише «новою санкцією тих перерогатив, які вже 
знаходилися в статуті 1586 р.»5.

Зіставляючи надруковані джерела про кількісний склад братства до середини 
ХVІІ ст. з даними актових книг, Ф. Срібний уточнює його чисельність, звертає увагу 
на деякі неточності та помилки в реєстрах, намагається з’ясувати, з яких причин їх 
припустилися братські писарі. Він розпочинає свій аналіз з реєстрів 1586 і 1589 рр., 
зазначаючи, що «перший реєстр має найбільшу вартість». З нього видно, що на мо-
мент реорганізації братство налічувало 12 членів. Історик подав імена «сих фундато-
рів»: Степан Мороховський, Олексій Малечкий, Тома Бабич, Дмитро Красовський, 
Василь Кдешицький, Дорофій Саприка, Тома Атанасевич, Лука Губа, Юрій Рогати-
нець, Іван Рогатинець6. Другий реєстр містить вже 14 членів, а серед нових братчиків 
з’являється Констянтин Корнякт. Ф. Срібний наголосив, що реєстр 1586 р. пізніше 
мав для братчиків особливе значення, бо був пов’язаний з іменем патріарха Йоаки-
ма. Це була велика честь – належати до фундаторів братства.

Дослідник проаналізував списки братства за 1590, 1591, 1597, 1601 роки та обчис-
лив загальну кількість братчиків на початок ХVІІ ст., яка становила 58 чоловік7, але, 
на його думку, реєстр 1601 р. «не докладний, бо містить він теж імена братчиків, яких 

1 Срібний Ф.: Крыловській А. Львовское Ставропигіальное .... – С. 176.
2 Там само.
3 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 

ХVІІ ст. // Записки НТШ. – Т. СVІ. – С. 31.
4 Там само.
5 Там само. – С. 32.
6 Там само.
7 Там само. – С. 33.
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вже на світі не було»1. Історик намагається з’ясувати причини неточностей в реє-
страх. На його думку, теза про те, що братський писар, можливо новий, «міг не знати 
всіх братчиків», виглядала непереконливо, оскільки чисельність братства не була 
значною. Інша версія, що «писар міг і сьвідомо вписати в катальог імена померлих 
братчиків для ушанування їх памяти» є більш ймовірною2.

Підводячи підсумок своїм підрахункам, історик констатує, що не для всіх років 
досліджуваного періоду, особливо для 20–30-х рр. ХVІІ ст., можна «означити» число 
братчиків, але він переконаний, що «той матеріал, яким розпоряжаємо, вистарчає 
для пізнання сеї скількости в загальних рисах»3. Ця кількість, як випливає з його 
підрахунків, була незначна. Чому? На його думку, передовсім тому, що в тих роках 
чисельність українців у Львові була мала, а передміщан у братстві було не багато. Він 
зазначив, що «домів руських « у місті в 1609 р. було лише 18, а «така мала скількість 
Русинів-властителів відбивалася і на контингенті брацтва»4.

Окрім цього, дослідник звернув увагу також на «спеціальні причини», пов’язані з 
важкими умовами життя, коли швець чи кравець «провадив тяжку боротьбу о істно-
ванє» і не мав можливості й часу займатися справами братства, а давав лише пожер-
тви, коли було потрібно. Він також припустив, що братська присяга, котра була 
обов’язковою умовою для вступу до братства, могла «не одного відстрашити від ньо-
го». Для прикладу він наводить відмову Степана Ляшковського в 1633 р. «зложити 
обіт». Він висловлює здогад, що присяга перед хрестом із запаленими свічами, могла 
йому видатися страшною. На доказ того, що ця присяга була до певної міри «відстра-
шаючою», Ф. Срібний наводить лист константинопольського патріарха Тимофія, на-
писаний до львівських братчиків у вересні 1620 р. У ньому він називає «братський 
обіт» при вступі до братства «проклятством страшним» і дає розгрішення як живим, 
так і померлим братчикам, що «в тім гріху померли»5. Хоч на це не було виразних 
вказівок, історик допускає, що лист патріарха з’явився у відповідь на скарги та про-
хання щодо знесення присяги, щоби полегшити вступ до братства. Дослідник свідо-
мий того, що «братський обіт» був лише «одною з підрядних причин малої скіль-
кости братства, головна причина то нечисленність українського елементу в самім 
місті»6.

Гідне подиву, наголосив Ф. Срібний, як могла така невелика кількість братчиків 
розгорнути широку діяльність наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. На його думку, 
це пояснюється тим, що «історія львівської Ставропігії тісно зв’язана з історією всіх 
львівських Русинів». У час обмеження їхніх прав мусили вони для власного захисту 
допомагати матеріально і часто навіть брати участь у діяльності інституції, «що так 
завзято ставала в їх обороні». Отже, вважав він, братчики були лише об’єднуючим 
центром, поза яким стояло «ціле українське населенє так в самім місті, як і в обох 
передмістях, галицькім і краківськім, де український елемент був значно чисельній-
шим»7. Історик переконаний, що Ставропігія постала на основі саме львівського 

1 Там само. – С. 34.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 38.
4 Там само.
5 Там само. – С. 39.
6 Там само. – С. 40.
7 Там само.
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Успенського братства, тому що саме в ньому були сконцентровані «поважні патриції 
міста», котрі мали вищу ступінь освіти і заможності.

Частину своєї студії про діяльність греків у братстві Ф. Срібний полемічно скеро-
вує проти праці польського історика В. Лозинського про патриціат і міщанство Льво-
ва, заперечуючи його висновок про «перворядну» роль іноземців, зокрема греків, у 
діяльності Ставропігії1. Український історик переконливо довів, що багаті греки під-
тримували братство матеріально, але не брали активної участі в безпосередній, що-
денній його роботі.

Він свідомий того, що для з’ясування ролі греків у братстві необхідно не тільки 
визначити їхню кількість, але також дослідити їх діяльність у цій інституції. Її скру-
пульозне вивчення привело його до висновку, що «робота їх [греків] в порівнянню 
до загалу братства була незначна»2. Ф. Срібний конкретними фактами спростував 
тезу автора «Перестороги» Мелетія Смотрицького про те, що братську школу у Льво-
ві заснували греки. Він чітко зазначив, що ініціатива відкриття цієї школи належить 
українським братчикам. Зокрема, в «Порядку школьному» (статуті) у вступі наголо-
шено, що вона «повстала великими стараннями і накладом «мещан львівських русь-
кого народу»3. Врешті, перед громадським урядом школу репрезентували братчи-
ки-українці І.  Красовський, Ю.  Рогатинець і її дидискал С.  Зизаній4. Аналіз 
шкільного каталогу з кінця ХVІ ст. показав, що на 57 учнів був лише один грек5. 
Оскільки в школі вивчали грецьку мову то, природно, що викладали її вчителі-греки. 
Поміж ними Ф. Срібний називає Арсенія, котрий працював тут майже два роки і 
разом з своїми учнями уклав відому греко-слов’янську граматику «Адельфотес», ви-
дану в 1591 р. у Львові.

Значно поважнішою була роль греків у матеріальній підтримці братства. Перше 
місце тут належить К.  Корнякту, котрий власним коштом збудував при братській 
церкві названу його ім’ям вежу і виділив значні кошти для побудови нової церкви6. У 
1603 р. він записав на користь братства «дві лєгації по 2000 зл.». Не дивно, наголосив 
Ф. Срібний, що братчики поховали «тіло свого добродія» в криптах братської церкви 
і з вдячністю шанували його пам’ять в пізніших часах.

Історик зробив підрахунки більших пожертвувань на братство і з’ясував, що з 
кінця ХVІІ ст. «грецькі лєгації» становлять загальну суму 10500 зл., а українські – 
суму 11100 зл. (до речі, серед них він наводить пожертвування гетьмана П. Сагайдач-
ного – 1500 зл.)7. Щоправда, він справедливо зауважив, що при порівнянні цих сум 
необхідно врахувати «здешевіня гроша в Польщі». «Вартість злотого сильно упала, – 

1 Loziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. – Lwów, 1902. – S. 315–330.
2 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 

ХVІІ ст. // Записки НТШ. – Т. СVІ. – С. 14.
3 Там само. – С. 15. Ф. Срібний не зазначив, хто конкретно розробив цей «Порядок школьний». 

І. Франко здійснив короткий аналіз його основних положень і висловив здогад, що його авторами 
були «два чільні братчики і проводирі Ставропігії в тих часах... Іван Красовський і Юрко Рогати-
нець» – Див.: Франко І. Нарис історії української літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів: 
у 50 т. – Т. 40. – К., 1983. – С. 240–241.

4 Там само.
5 Там само. – С. 16.
6 Там само. – С. 33. Після пожежі Успенську церкву відбудовували протягом 1591–1629 рр.
7 Там само. – С. 34.
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пише дослідник, – а тим самим лєгації Корнякта з початку ХVІІ ст. мали далеко біль-
ше значеніє, ніж та сама сума в половині ХVІІ ст.»1.

Ф. Срібний закономірно запитує: чому греки та інші православні, навіть з інших 
країн, «спішили з матеріяльною помочию брацтву?». На його думку, «як на заході в 
часи реформації католики і протестанти підпирали своїх одновірців в других держа-
вах, так на сході церков православна становить одну цілість. Релігія є тою інституці-
єю, котра лучить в тих часах народи з ріжних країв»2. Львівське Успенське братство, 
стверджував він, було найважливішою твердинею православних, найдалі висуненою 
на захід; його піднесення або занепад були загальною справою православної церкви. 
«Звідси, – пише Ф. Срібний, – накликування православних ієрархів до несення мате-
ріяльної помочи брацтву, тим пояснюється факт, чому Греки так радо вступали до 
брацтва»3. Однак, зауважив історик, греки не тільки «підпирали» братство матері-
ально, а й часто «користали» з його допомоги. Він наводить багато конкретних при-
кладів такої допомоги. Зокрема, у 1630 р. братство вирятувало з в’язниці Янія Афен-
дика, сплативши його борги4. Для греків, що жили у Львові, далеко від рідної землі, і 
зазнавали якогось нещастя чи потрапляли в невідрадні матеріальні обставини, за-
уважив дослідник, «брацтво було інстанцією дуже близькою».

Підводячи підсумки («реасумуючи попередні звістки»), Ф.  Срібний наголосив, 
що «з кінця ХVІ в. місцевий український елемент, живучи у вічнім гнобленю зі сто-
рони магістрату, не був здібний провадити з противниками боротьбу загальними 
способами, за те проявив він велику силу у внутрішній діяльності і сотворив у Льво-
ві оден з найважливіших центрів культури на українських землях»5. Він вважав, що 
кульмінаційної точки діяльності львівська Ставропігія досягла наприкінці ХVІ – на 
початку ХVІІ ст., заперечуючи тезу А. Криловського про те, що пік її діяльності при-
падав на 20–30–ті роки ХVІІ ст.6.

Матеріальні відносини братства наприкінці ХVІ – в середині ХVІІ ст., як зага-
лом українців Львова, ще майже не були вивчені. Дослідники, які займалися діяль-
ністю братства, дуже мало уваги приділяли його відносинам поза братством, і там, 
як стверджує він, «паде густа тінь». Тому Ф. Срібний поставив перед собою завдан-
ня «виповнити бодай в частині сю прогалину, передовсім на основі актів міського 
архіву».

Для передвступного аналізу історик використав дослідження свого старшого ко-
леги І. Крип’якевича7, в котрих висвітлено матеріальне становище та відносини укра-
їнців Львова у першій половині ХVІ ст. Він відстежив не тільки те, як «руські роди» 
віддавна осіли в місті (зокрема, Луцькі, Бабичі, Красовські), а й «сьвіжо оселений 
елємент», зокрема братів Рогатинців та ін. Порівнюючи акти радецькі і братські, 
Ф. Срібний зауважив, що «заможніші Русини властилителі домів, були рівночасно 

1 Там само.
2 Там само. – С. 35.
3 Там само.
4 Там само.
5 Там само. – С. 37.
6 Срібний Ф.: Крыловскій А. Львовское Ставропигіальное братство... – С. 172.
7 Крип’якевич І. Русини – властителі у Львові у першій половині ХVI ст. – С. 219–236; Його ж. 

Львівська Русь в першій половині ХVI віку  // Записки НТШ.  – 1907.  – Т.  LXXVII.  – С.  77–106; 
Т. LXXVIII. – С. 26–50; Т. LXXIX. – С. 5–51.
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членами брацтва»1. Це зумовило його дослідницьку зацікавленість «станом посідан-
ня Русинів у Львові в кінці ХVІ ст. до половини ХVІІ ст.». Він зауважив, що україн-
цям було заборонено купувати будинки поза Руською вулицею, тому з усіх «націй» у 
місті вони мали найменше «камениць». Братський реєстр 1609 р. налічує «домів 
руських» у місті лише 18, з них 3 в самому Ринку і 15 на Руській вулиці. Такий стан 
зберігався до половини ХVІІ ст. з незначною зміною – у 1648 р. було 20 будинків2. 
Покликуючись на «Хроніку міста Львова» Д. Зубрицького, Ф. Срібний показав, як це 
виглядало порівняно з іншими народами. Так, в 1648 р. з 300 приватних будинків 164 
належали полякам, 70 – вірменам, 40 – євреям і 20 – українцям3. Він поіменно описав 
всіх «властителів» будинків на руській вулиці, при тому зауважив, що рідко коли «ка-
мениця руська» стояла в сусідстві з неруською, окрім місць, де руська вулиця «захо-
дила в жидівський або вірменський квартал»4. Історик помітив певну закономір-
ність, яка полягала в тому, що українці практично не продавали своїх будинків і 
крамниць неукраїнцям, «стараються не пустити свої доми і ґрунти в чужі руки»5.

Проаналізував дослідник також «посілості» українців на передмістях, де їх кіль-
кість була значно більшою, ніж у місті. На початку ХVІІ ст., зауважив він, документи 
зафіксували 8 православних церков, з них 2 на галицькому передмісті: св. Богоявлен-
ня і Чесного Хреста; 6 – на краківському: св. Миколая, св. Федора, св. Благовіщення, 
св. Параскеви (П’ятниці), св. Воскресіння і парохія в Головську, котра причислялася 
до краківського передмістя, тоді як у місті була лише одна церква – братська6.

Реєстри пожертв на спільні потреби (забезпечення посольства на сейми і суди, на 
подарунки королеві та іншим знатним гостям міста і т. ін.) переконливо свідчили, як 
стверджував історик, про заможність міщан порівняно з передміщанами. Так, в 
1600 р. при збиранні пожертв на посольство до Варшави, братчики-міщани давали 
по 100 зл., тоді як ціла парафія св. Федора – лише 108 зл.7.

Незважаючи на певне погіршення матеріального становища деяких братчиків, 
наголосив Ф. Срібний, серед них були і досить заможні, особливо купці. На основі 
опрацьованих тогочасних джерел, зокрема інвентарів братства, він спробував у за-
гальних рисах відтворити образ торговельних відносин купців і крамарів, членів 
братства. Дослідник подав перелік товарів, міст, з якими велася торгівля, ярмарків і 
т. ін. Учений детально зупинився на характеристиці найбагатшого серед купців – 
Костянтина Корнякта, якого з братством пов’язувала «спільність релігії». Він просте-
жив історію його збагачення на торгівлі вином, медом, худобою і особливо на оренді 
мит. Певне уявлення про статки К.Корнякта дав наведений факт, що він платив дер-
жавному скарбу за оренду мит вражаючу суму – 11 000 зл. на рік8. «Тим самим, – 
пише Ф. Срібний, – стане нам яснійше, як міг сей могучий протектор брацтва щедро 

1 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 
ХVІІ ст. // Записки НТШ – 1912. – Т. СХІ. – С. 8.

2 Там само.
3 Там само.
4 Там само. – С. 17.
5 Там само. – С. 18.
6 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 

ХVІІ ст. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХІІ. – С. 63–64.
7 Там само. – С. 72.
8 Там само. – С. 47.
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підпомагати йому матеріально, не відчуваючи при тім страт у своєму маєтку»1. Істо-
рик зауважив, що багатство дало йому можливість одружитися з Анною Дідушиць-
кою, але нащадки його спольщилися і «зникли серед польської суспільности». «Лиш 
те, що зробив для брацтва і його церкви, – з пафосом заявив дослідник, – перетрива-
ло до наших часів. Корняктівська вежа і портрет в Успенській церкві лишилися до 
нині сьвідками його житя»2.

Зупинився дослідник також на ролі львівських ремісників у діяльності братства. 
Найбільше це виявлялося в їх активній участі у різних пожертвах, які давали перед-
міські парафії на заклик братства. Аналізуючи різні протестації, історик зазначив, 
що українські ремісники «терпіли ріжні кари зі сторони католиків і магістрату за то, 
що не хотіли ходити до костела»3.

До прикладу, він описав важкий шлях братів Юрія та Івана Рогатинців до сідляр-
ського цеху. Цех вимагав від них документ, в якому було б зазначено, де вони навчи-
лися свого ремесла. Ту обставину, що «вони не були вишколені в варстаті, лише влас-
ною пильністю набули се знанє», намагалися формально використати, щоб закрити 
їм вступ до цеху. Радецькі акти згадують пробний виріб Рогатинців, який вони пред-
ставили на суд церхових майстрів і райців. Це був «новий рід сідла» т. зв. «козаць-
кий», який вразив своєю довершеністю всіх присутніх і дав можливість його твор-
цям вступити до об’єднаного цеху сідлярів, римарів та підпружників. Однак ще 
довго тривали судові позови і процеси, в котрих представники цеху заявляли, що 
«Рогатинці грецької релігії і якби они лишилися в цеху се було би новиною і нару-
шенням привілеїв майстрів католиків»4. Магістрат, розглядаючи позов Рогатинців, 
спочатку став на їхній бік, покликуючись на королівський декрет 1580 р., котрий 
наказував приймати до цехів передміщан, особливо тих, що приносили до міста но-
вий рід ремесла.

Ф. Срібний наголосив, що «така ухвала магістрату, як здавалося, представляє в 
иньшім світлі знані до тепер в літературі упослідження – Русинів у Львові як пере-
садні»5. Проте, зауважив він, таке рішення магістрату було лише одним епізодом 
процесу, що тривав не один рік. Урешті-решт, магістрат прийняв ухвалу в тій самій 
справі, суттєво обмеживши права майстрів-Рогатинців, що змусило їх оскаржувати 
рішення цеху і магістрату в королівському суді. На основі архівного матеріалу до-
слідник простежив подальший перебіг справи, яка декретом Жигмонта ІІІ від 1600 р. 
вирішилась на користь братчиків, але їм дозволено тримати «учеників і товаришів 
лише католиків», заборонено навчати українців і навіть власних синів6.

1 Там само. – С. 56.
2 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 

ХVІІ ст. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХV. – С. 29.
3 Там само. – С. 67.
4 Там само. – С. 70.
5 Там само. 
6Там само. – С. 69–76. Ф. Срібний нічого не пише про вплив на братство Ю. Рогатинця, за сло-

вами І.  Франка, «...чоловіка високо освіченого і незвичайно енергійного, завзятого противника 
тодішнього здеморалізованого духовенства» (див.: Франко І. Нарис історії українсько-руської 
літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів:у 50 т. – Т. 41. – К., 1984. – С. 231). І. Франко наво-
дить слова молдовського воєводи, котрий в листі до братчиків, кепкуючи, закидав їм, що вони 
Рогатинця мають за «пророка». Оцінюючи його діяльність на культурно-освітній ниві, І. Франко 
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Узагальнюючи, Ф. Срібний наголосив, що наприкінці ХVІ – в половині ХVІІ ст. 
ядром Львівського братства стало православне міщанство, зосереджене в мурах мі-
ста біля Успенської церкви. Унаслідок своєї консолідації, саме воно стало «опорою в 
боротьбі за релігійну і національну рівноправність» українців Львова.

Отже, можемо констатувати, що дослідження молодого галицького історика сут-
тєво розширило тематику осмислення такої оригінальної форми національно-куль-
турного буття українського народу на зламі ХVІ–ХVІІ ст., як реформоване львівське 
Успенське братство. На це звернув увагу вже науковий керівник молодого вченого, 
твердячи, що згадана розвідка Ф. Срібного є достатньою підставою для здобуття ним 
докторату.

Доволі високої думки про працю Ф. Срібного також наші сучасники. Так, М. Ка-
праль вказує, що учень М. Грушевського, залучивши до наукового обігу різнопланові 
матеріали з магістрату Львова, написав «ґрунтовну розвідку, що підняла нові недо-
сліджені пласти історії братства»1. Звісно, не всі сторони діяльності Львівського 
братства належно відображені в його праці, зокрема, майже відсутній культур-
но-освітній аспект. Тут слід зазначити, що саме культурно-освітню роботу братства 
Ф. Срібний мав намір дослідити в окремій частині студій2, але драматичні події Пер-
шої світової війни не дали змоги реалізувати цей задум.

Складні історико-релігійні проблеми української церкви напередодні Брестської 
унії 1596 р. стали предметом дослідження Олександра Сушка. Розвідка отримала 
схвальну оцінку І. Франка, котрий назвав її «гарним сьвідоцтвом не лише здібності 
автора, але також тої серйозности, з якою він займався працею над історією руської 
церкви й початків унії3. Саме І. Франко реферував студії О. Сушка на засіданні секції 
історично-філософічної НТШ.4

Протягом 1903–1904 рр. на сторінках «Записок НТШ» було надруковано критич-
но-історичну студію О. Сушка5, підготовлену в історичному семінарі М. Грушевсько-
го. Розвідка була, за словами автора, присвячена «одному із забутих, а голосних сво-
його часу діячів – Бенедикту Гербесту», котрий досі відсутній у «пишному хороводі 

наголошував, що «...він ставив заснування шкіл і друкування книжок вище за будування церков і 
обдарування монастирів» (див.: Франко І. З історії Брестського собору 1596 р. // Франко І. Зібрання 
творів: у 50 т. – Т. 46. – Кн. ІІ. – К., 1986. – С. 219). На жаль, поза увагою Ф. Срібного залишився 
приїзд І. Вишенського в 1605 р. до Львова та його полеміка з Ю. Рогатинцем, котра значно погли-
блює можливість пізнання особи старійшини львівського Успенського братства (див.: Франко І. 
Іван Вишенський і його твори // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 30. – К., 1981. – С. 131–139.).

1 Капраль М. Історіографія Львівського Успенського братства // Україна в минулому. – Вип. І. – 
Київ; Львів, 1992. – С. 66. У коментарях матеріалів до біографії Івана Красовського М. Капраль 
декілька раз покликується на працю Ф. Срібного – див.: Капраль М. Актові матеріали до біографії 
Івана Красовського за 1574–1614 р.р. // Україна в минулому. – Вип. ІV. – Київ; Львів, 1993. – С. 127, 
130, 131.

2 Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця ХVІ до полов[ини] 
ХVІІ ст. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХV. – С. 76.

3 Франко І.: Сушко О. Єзуїти в заведенню унії на Руси в доберестейській добі // Записки НТШ. – 
1902. – Т. ХLVII. – C.16.

4 Франко І. Увага про назву «Палінодія» // Записки НТШ. – 1903. – Т. LIV. – C.1.
5 Сушко О. Предтеча унії // Записки НТШ. – 1903. – Т. LІІІ. – С. 1–71; 1903. – Т. LV. – С. 72–125; 

1904. – Т. LXІ. – C. 126–177.
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мужів, яких домашня історія поставила на пєдестал безсмертної слави»1. Молодий 
дослідник чітко окреслив власне наукове завдання «видобути на денне сьвітло се, що 
було досі закрите, прояснити як слід забуті події та кинути яснійше сьвітло на працю 
і труди забутих діячів, віддати їм се, що їм належиться»2. А належалася Бенедикту 
Гербесту, на думку О. Сушка, роль предтечі унії, головного проповідника католиць-
кої пропаганди в «полуденно-західних краях Руси-України»3. Історик розглянув її в 
органічному зв’язку з його всебічною діяльністю на тлі тогочасних історичних подій. 
Вибором предмету дослідження він завдячував Кирилові Студинському, про що зга-
дав у вступі своєї студії.

Слід зауважити, що місіонерська праця Б. Гербеста на Русі перед Брестською уні-
єю вже була предметом спеціального дослідження О.  Сушка4. Рецензуючи його, 
І. Франко відзначав, що історик «нарисував фігуру напівзабутого полеміста та місіо-
нера досить живо і плястично». Водночас він висловив жаль, що автор «не дав у сво-
їй праці всесторонньої студії про Гербеста, а спеціально про Гербеста-письменника з 
часу перед його вступленням до єзуїтського ордена»5. Рецензент висловив побажан-
ня, щоб автор підготував «детальнійшу студію», в якій «вияснить всі прогалини [...] 
і дасть нам справді повний та заокруглений образ того діяча, на якого дотеперішні 
історики, так мало звертали уваги»6.

О. Сушко намагався якнайповніше врахувати побажання та зауваження відомого 
вченого при підготовці нового, ґрунтовнішого дослідження. Він ретельно опрацював 
більшість друкованих і рукописних джерел з бібліотек та архівів Львова, Кракова, 
Відня, окресливши також ті, «до яких нажаль не мав доступу», зокрема римські архі-
ви (ватиканські і приватні), познанські єпископські і капітульні і т. ін.

Розпочинається праця цікавим авторським описом Європи XVI ст., коли «вже 
людський дух не вдовольнявся нудною схолястичною філософією, уже не хотів чер-
пати натхнення в критих порохом фоліянтах арістотелевої премудрости, в науках 
арабістів: по Європі повіяло ніжним леготом гуманізму»7. О. Сушко акцентує увагу 
на тому, як гуманізм спричинився до розвою Реформації, до виступу плеяди діячів 
XVI ст., «почавши від Лютра [Лютера] і скінчивши на Генріку VІІІ». Історик просте-
жив ґенезу реформаційного руху в Польщі, зауваживши, що «головним огнищем но-
вих течій, де вперше знаходили б голосний відгомін західно-європейські ідеї повин-
на була бути безперечно Краківська академія»8 (автор вживає у праці також термін 
«університет»). «Але ніде правди діти, – пише дослідник, – Краківська академія влас-
ними руками гасила добровільно ніжні проблиски величного сьвітла, яке так чудово 
осьвітило всю Європу»9.

1 Сушко О. Предтеча унії // Записки НТШ. – 1903. – Т. LІІІ. – С. 2.
2 Там само.
3 Там само. – С. 3. 
4 Сушко О. Єзуїти в заведенні унії на Руси в доберестейській добі // Альманах руско-україн-

ських богословів. – Л., 1902. – С. 117–195.
5 Франко І.: Сушко О. Єзуїти в ззаведенню унії на Руси в доберестейській добі  // Записки 

НТШ. – 1902. – Т. ХLVIII. – С. 16.
6 Там само. – С. 17.
7 Сушко О. Предтеча унії // Записки НТШ. – 1903. – Т. LІІІ. – С. 5.
8 Там само. – С. 3.
9 Там само.
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О.  Сушко спростував некритичні висновки польського історика Ю.  Шуйського 
про значний поступ гуманізму в академії, оскільки він, на його думку, «глядить на 
все очима одушевленого поета, який все бачить в красних принадніших красках, як 
воно в дійсности було»1. Полемізуючи з польським дослідником, він констатує, що 
«вир житя, який до дна зворушив усю Західну Європу [...] не міг продертися у річ 
посполиту крізь вузькі вікна Краківської академії». Однак, стверджував галицький 
історик, поширення нових ідей, які були «конечною консеквенцією столітньої умової 
боротьби, бунтом здорового розуму», вже не можна було зупинити. «Реформація і 
всі інші добрі і злі наслідки гуманізму, – наголосив дослідник, – все це розлилось в 
цілій Польщі заливаючи все елементарною силою новизни»2.

О. Сушко заперечив також іншу тезу Ю. Шуйського – про те, що «про науку Лютра 
в перших літах його виступу мало що в Польщі чути». Оскільки серед міщан багато 
було німців, тому це, переконаний він, зумовило швидке поширення протестантиз-
му. На доказ свого припущення молодий вчений покликується на історичні джерела, 
зокрема, наводить королівську грамоту від 1520 р., якою «заказується під карою вяз-
нення і конфіскати дібр» вилучати книжки Лютера, а едикт короля 1523 р. вже навіть 
загрожує «смертю» за поширення його ідей. Утім, не допомагали ні категоричні по-
станови синодів у Ленчиці і Пйотркові в 1523, 1527, 1530, 1532 рр., ні королівські за-
борони їздити на науку за кордон (1534 р.), ні погрози покарання за переховування 
протестанських магістрів (1541 р.)3. Історик простежив поширення в Польщі кальві-
нізму та ідей «чеських братів», зауваживши, що «тепер новими течіями дала себе 
звабити вже не лише сама шляхта, але і між народом починають вештатися нові апо-
столи»4. І хоч між противниками католицизму була внутрішня незгода, їх об’єднував 
«один могутній талісман – ненависть до Риму»5, – наголосив дослідник.

О. Сушко назвав становище в Польщі під кінець правління короля Жигмонта ІІ 
«релігійним безголовям». На думку дослідника, «образ тодішніх суспільних фермен-
тів» не був би повністю з’ясований, коли б він «поминув один дуже важний чинник, 
що для зрозуміння реформаційного руху в Польщі має першорядне значення – це 
стан польського католицького духовенства». Він детально зупиняється на характе-
ристиці тодішньої церковної ієрархії та наводить «страшні слова» осуду католицько-
го вищого духовенства, причому, як стверджує історик, сказані не чужинцями, не 
«єритиками», а бездоганними католиками, відпоручниками краківської капітули на 
синод в Пйотркові 1551 р. – Мартіном Кромером, Петром Мишковським та Станіс-
лавом Гурським. З огляду на те, що цей матеріал ще не був залучений до широкого 
наукового вжитку, дослідник вважав за потрібне «навести бодай одробину цього 
прецікавого тексту», в якому «відслонена уся глибина моральної гнилі польського 
католицького духовенства»6. Історик зауважив, що цей «знаменитий обяв тодішніх 
церковних відносин» для нас важливий тим, що подібні жалі читаємо також у звіс-
нім «Треносі» Мелетія Смотрицького. О. Сушко вважав, що найважливішою причи-
ною такого «страшного морального упадку» духовенства було те, що обрання біску-

1 Там само.
2 Там само. – С. 8.
3 Там само. – С. 17–19.
4 Там само. – С. 20.
5Там само. – С. 21.
6 Там само. – С. 28.
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пів залежало лише від «двірської камарильї, від короля, який біскупські мітри 
роздавав людям, що звичайно заслуговували собі високі становища – в королівській 
канцелярії, або в будуарах королевої»1. Історик відтворив сумний стан кафедральних 
шкіл, де молоді часто «миліша була чарка як наука» та монастирів, де «монахи та мо-
нахині поклонялися радше Венері, як сьвятим та розганяли монастирський сум та 
тугу – пированєм, танцями та тим о чім і не годиться писати»2. О. Сушко іронічно 
зауважив, що «по такім образі житя польського єпископату наші Онісифори Дівоч-
ки, Терлецькі, Балабани і хто там иньший, – нікого також не здивують»3.

Дослідник наголосив, що змалював стан польського католицького духовенства, 
«добираючи майже виключно чорних красок, бо загальний образ тодішніх церков-
них відносин стелиться таки на дуже темнім фоні». Він заперечує тезу відомого до-
слідника історії єзуїтів кс. Залєнського, який назвав «отсю Содому і Гомору» пони-
женням «духу релігійности». «Нема, що казати, – характеристика дуже делікатна», 
– саркастично зауважив О. Сушко4. Історик констатує, що нарікань на страшне мо-
ральне зіпсуття тодішнього католицького духовенства в рукописних і друкованих 
пам’ятках «без числа».

Закономірно перед дослідником постали також питання про те, якими були у нас 
на Русі церковні відносини, яке було духовенство, якою була ієрархія. Його відповідь 
була коротка: «Гірше не було, але й ліпше також»5. Історик зупинився на детальному 
аналізі становища православної церкви того часу, риторично зауважуючи, «чи ж 
могло бути краще у тих, що цілі століття абсорбували усі свої животні сили на обо-
рону Європи перед інвазією некультурних азійських орд [...] у тих, що цілі століття 
зазичувалися в сусідній Візантії – беручи огонь з погасаючої ватри, та у тих, що в 
горячковій погоні за сьвітлом гасили свій духовний голод культурних потреб – тру-
тою – шумовинням культурних ферментів в сусідньої Польщі?»6.

О. Сушко переконаний в тому, що поширення польських впливів в Україні най-
більш спричинилося прийняттям Люблінської унії. Оцінюючи її наслідки, дослідник 
категорично заперечив висновки частини польських істориків, котрі вважали цю 
унію «апофеозом мудрості». Він стверджував, що після неї «поруч себе стали два 
народи чужі собі традиціями, вірою, культурою та язиком» і наслідки цього, на його 
думку, були фатальними. Українська шляхта «польщиться [...] кидає православну 
церкву і таким чином палить за собою останні мости колишньої приналежності до 
українського народа»7. Принагідно зазначимо, що сучасна вітчизняна історіографія, 
аналізуючи Люблінську унію, також акцентує увагу на її негативних наслідках, особ-
ливо в духовній сфері8.

1 Там само.
2 Там само. – С. 30.
3 Там само. – С. 28.
4 Там само. – С. 31.
5 Там само. – С. 32.
6 Там само. – С. 33.
7 Там само.
8 Див., напр.: Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська старовина. – 1993. – 

№ 3. – С. 83–84; Крижанівський О.П., Плохій С. М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: у 
3-х кн. – Кн. 3. – К., 1994. – С. 8.
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О.  Сушко навів конкретні свідоцтва морального розкладу духовенства право-
славної церкви в другій половині XVI ст. Послуговуючись історичними джерелами, 
він змальовує страшну інтелектуальну, соціальну, економічну «недолю», в якій «ту-
маніло» нижче православне духовенство, котре «не різнилося зовсім від недолі крі-
пака». Історик зауважив, що в такому сумному становищі опинилися ті, що «силою 
обставин мали бути світочами та провідниками широких народних мас»1. Учений з 
гіркотою наголосив, що українському народові для національно-релігійного відро-
дження («пробурхання») треба було «аж такого гіркого “momento”, як берестейська 
капітуляція, треба було перейти аж такий хрест»2.

Повертаючись до становища католицької церкви, О. Сушко погодився з виснов-
ком проф. М. Любовича про те, що зміни в Польщі відбулися відносно спокійно, без 
страшних насильств і потрясінь, як це було в Західній Європі. Перемогу контррефор-
мації польська історіографія традиційно пов’язувала з діяльністю ордена єзуїтів. 
Про це, зокрема, писав відомий польський вчений А.  Брікнер. Опонуючи йому, 
О. Сушко в своїй рецензії стверджує, що вплив єзуїтів та занепад Реформації проф. 
А. Брікнер «рішучо переоцінює», що «здібних борців в католицькій церкві тоді не бра-
кувало»3. Один з них, на думку історика, а саме Бенедикр Гербест, «сьміливо може 
стати поруч Скарги [...], зумів знестися високо понад сучасну сфанатизовану товпу, 
виступивши перед широкою громадою з новими гадками, далекосяжними плянами»4.

Використовуючи літературу і рукописні джерела з архіву князів Чарторийських у 
Кракові та відділу рукописів бібліотеки Оссолінських у Львові, автор намагався «усу-
нути усякі похибки та баламутства», які нагромадились в історіографії. Він ствер-
джував, що з понад тридцяти авторів, давніх і сучасних, хто писав про Б. Гербеста, 
жоден «не встерігся від дуже не раз фатальних помилок»5.

З «вельми рухливого житя» Б. Гербеста найбільше О. Сушка цікавить те, наскіль-
ки він «причинився до розвою подій в історії України, а власне – яку роль судила 
йому доля відіграти в тім польсько-українським ферменті, що звісний загально під 
назвою заведення унії на Руси»6. Забігаючи наперед, наголосимо, що молодий дослід-
ник явно переоцінив роль Б. Гербеста в цих драматичних подіях.

Розглядаючи біографію героя своєї студії, історик звернув увагу на те, що він на-
родився в «чудовій підгірській околиці Добромиля невеликому містечку Нове мі-
сто». На думку дослідника, саме цим пояснюється його «шумне» прізвище 
«Neopolitanus», яким він підписував свої твори, а не тим, як твердили деякі польські 
історики, що родина Гербеста походила з італійського Неаполя. О. Сушко пише про 
«рішучо міщанське походження» Б. Гербеста, наголошуючи на цьому («підношу се з 
натиском»), бо в історіографії утвердилася теза про те, що він був «галицьким шлях-
тичем». Історик подав цікаву характеристику його родинного середовища, відзнача-
ючи особливу роль матері. «Серцем домашнього огнища Бенедиктової сім’ї, – пише 
О. Сушко, – була мати Софія – тип побожної середньовічної міщанки – матрони, яка 

1 Сушко О. Предтеча унії // Записки НТШ. – 1903. – Т. LІІІ. – С. 36–37.
2 Там само. – С. 41.
3 Сушко О.: Brückner A. Nienawiść wyznaniowa za Zygmunta III  // Записки НТШ.  – 1903.  –  

Т. LII. – С. 17.
4 Сушко О. Предтеча унії // Записки НТШ. – 1903. – Т. LІІІ. – С. 44.
5 Там само. – С. 46.
6 Там само.
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в будень займалася домашнім хозяйством, в неділю спішила до костела – а поза тим 
виховувала своїх дітей (6 синів і 4 дочки. – Авт.) відповідно старої доброї рецепти: 
страх господинь – початок мудрости»1.

Описуючи навчання Б. Гербеста, дослідник зауважив, що про перші роки студій 
жодних документів не збереглося, тому «годі дати тепер певну відповідь», проте поча-
ток його навчання у Краківському університеті (1548 р.) чітко простежився в катало-
гах студентів. Автор подав досить детальний опис тогочасного Краківського універ-
ситету, акцентуючи увагу на стані наук, взаєминах, професурі, а також на тому, «яке 
багацтво гадок та поглядів на сьвіт міг винести молодий та вражливий ум із тодішньої 
краківської Alma mater»2. О. Сушко означив стан Краківського університету в ту пору 
як «добу мертвяччини, де цвили ще як найліпше стократно пережуті виклади арісто-
тилівської філософії, опертої на поганих латинських перекладах»3. Щоб хоч якось «за-
радити злому», «передові люди» своїм коштом запрошували до університету вчених з 
Італії. Найбільше Б. Гербест почерпнув з викладів Петра Ілліцина – «гуманіста в най-
ширшім розумінню слова», про якого він згадував із вдачністю.

Аналізуючи обставини подальшого життєвого шляху Б. Гербеста, історик описав 
його буття у Львові, куди він був призначений Краківським університетом на посаду 
керівника митрополичої школи, котра була його «кольонією». О. Сушко подав чудо-
вий опис тодішнього Львова як «надзвичайно рухливого міста», стверджуючи, що 
друга половина XVI ст. в інтелектуальному житті львівських міщанських родів була 
«найкраснішою добою», а їх стан «славився добробутом та заможністю»4. «Торгівля з 
казковим Орієнтом, – пише історик, – витворювала у Львові якусь небуденну атмос-
феру, подражнювала уяву та будила в розбурханих душах львівських купців бажання 
артистичних розкошів, замилування в штуках і науках»5. У такій атмосфері судилося 
Б.  Гербесту прожити майже три роки, серед «найрізноманітніших людей всіляких 
народностей, пізнати їх взаємні відносини, їх звичаї та обичаї, зрозуміти їх бажання, 
стремління та інтереси»6.

О. Сушко ретроспективно простежив історію митрополичної школи у Львові від 
часу її утворення у 1400 р. Припустив, слідом за польським істориком Л. Фінкелем, 
що в той час (друга половина XVI ст.) вона вже була «по тодішнім гадкам рішучо 
висшою шкільною інституцією». Однак, зауважив він, «відповісти з певністю на цю 
дотепер ще спірну квестію се річ не легка»7, оскільки не збереглися автентичні акти 
щодо її розкладу, предметів, викладачів, кількості і віку учнів тощо. Дослідник до-
кладно зупинився на реформуванні Б. Гербестом системи навчання у школі, що по-
лягало у поділі школярів на класи (чого раніше не було), встановленні чітко регла-
ментованого тижневого розкладу, запровадженні диспутів як обов’язкового 
компоненту навчання. Окрім цього, учнів «які в науці не могли дорівнювати прочим 

1 Там само. – С. 53.
2 Там само. – С. 59.
3 Там само. – С. 60.
4 Там само. – С. 66.
5 Там само. – С. 67.
6 Там само.
7 Там само. – С. 71.
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своїм товаришам, привчовували чільнійші школярі»1. Окрім налагодження навчання 
в митрополичій школі Б. Гербест «уряджував у Львові публічні латинські деклама-
ції», які були популярними серед освічених міщан.

Історик дослідив наступний життєвий етап Б. Гербеста, пов’язаний з його повер-
ненням до Краківського університету (1553 р.), де він отримав ступінь магістра. На 
жаль, промоційна книга докторів, магістрів та бакалаврів, які отримали ці ступені у 
1542–1560 рр., була втрачена, що унеможливило визначення часу його здобуття. 
О. Сушко зазначив, що цей час в житті героя його студії – доба інтенсивної наукової 
праці молодого магістра, «що гідно готувався до так гарячо бажаного, в молодечих 
мріях випещеного становища професора Ягайлонської Академії»2. Одне за одним 
«посипалися писання» Гербеста, що, на думку історика, поставило його «в ряд пер-
ших сучасних найпродуктивніших письменників». Найбільший резонанс здобули 
дві його праці, присвячені розбору бесід та листів Ціцерона.

У 1559 р. Б. Гербест покинув Краків, бо «розшалілася страшна зараза» і всі тікали 
з «безталанного міста», шукаючи захисту у «сільському затишку», в горах або лісах. 
На запрошення гнєзненського арцибіскупа Яна Пшерембського він їде до його рези-
денції в Скерневицях управителем школи. Саме протягом цих неповних двох років 
його перебування у Скерневицях взаємини із «ревним католицьким достойником» 
примасом Я. Пшерембським, на думку О. Сушка, стали «огнем, в якому він (Б. Гер-
бест) перетопив свій сьвітогляд». Історик констатує, що до 1562 р. Б. Гербест був «гу-
маністом в найповажнішім значенні сего слова», а згодом «він зміниться до невпі-
знання – місце колишніх класиків займають тепер сьвяті вітці католицької церкви 
[...] тепер він в ряді найбільш загорілих оборонців церкви. Таким сходить він вже й 
до гробу»3.

Після свого повернення зі Скерневиць до Кракова Б. Гербест отримав посаду уні-
верситетського професора, а для підробітку став домашнім учителем в сім’ї королів-
ського маршала С. Маційовського. Історик звернув увагу на його учня, Бернарда Ма-
ційовського, котрий «чверть століття опісля так видко засьвітив на овиді 
польсько-католицької церкви», бувши луцьким (до 1600 р.), згодом краківським (до 
1606 р.), а опісля арцибіскупом гнєзненським. О. Сушко з пафосом наголосив: «Яка 
ж та чудна та химерна тота доля [...]. Якими ж то манівцями вона не ходить [...]. Ось 
і чотирнадцять літній хлопчина прислухається словам свого вчителя, а вони мов ті 
краплі олова падуть на молоду душу та глибоко впиваються в хлопяче серце [...]. Гер-
бестові гадки та ради оділи його ученика в кардинальську пурпуру»4.

З 1563 р. Б. Гербест на запрошення біскупа Яна Чарнковського переїхав до По-
знані. Автор детально зупинився не тільки на обставинах його від’їзду з Кракова, а 
й намагався з’ясувати те, коли саме він відбувався, зауваживши, що в польській 
історіографії щодо нього є лише «вгадування». «Я б не затримувався на сих помил-
ках, – пише О. Сушко, – але на їх основі повстали нові помилки і нові баламут-
ства»5. Використовуючи історичні джерела, він аргументовано довів, що Б. Гербест 

1 Сушко О. Предтеча унії // Записки НТШ. – 1903. – Т. LV. – C.78.
2 Там само. – С. 91.
3 Сушко О. Предтеча унії // Записки НТШ. – 1903. – Т. LXI. – С. 127–128.
4 Там само. – С. 145.
5 Там само. – С. 141.
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був запрошений біскупом Чарнковським у 1562 р., але на стале проживання до По-
знані прибув у 1563 р. До речі, характеризуючи біскупа Чарнковського, О. Сушко 
зауважив, що саме він «причинився до нелюдського видання замуж княжни Галь-
шки з Острога за Лукаша з Гурки», чим вкрив своє ім’я «пятном нестертої ганьби»1.

Діяльність Б.  Гербеста в Познані, аж до його вступу до єзуїтського ордену 
(1571 р.), на думку історика, виводить його в ряди «значніших представників като-
лицького відродження». Він згуртував навколо себе здібних полемістів і став «по-
страхом дисидентів». Дослідник відтворив складні сторінки історії католицької 
контрреформації, акцентуючи особливу увагу на церковних синодах, які закладали 
її основу. Він стверджував, що на синоді 1561 р. вперше польський єпископат «під 
обради синоду “порушив питання” спровадження єзуїтського ордену до Польщі». 
Історик полемізує з польськими дослідниками, котрі, на його думку, «допустилися 
фатальної помилки, цитуючи під 1542 р. документи з 1561р.». Детальний аналіз 
постанов Варшавського синоду 1561 р., ухвали якого «в цілости» історик знайшов 
у рукописному кодексі XVI ст. в бібліотеці кн. Чарторийських у Кракові, надруку-
вав окремо в «Записках НТШ»2. З допомогою єзуїтів посилився наступ контрре-
формації, а «душею та верховодом в сій завзятій боротьбі», на думку історика, як-
раз був Бенедикт Гербест.

Отже, праця О.  Сушка «Предтеча унії» стала вдалою спробою аналізу церков-
но-релігійних відносин у Польщі у т. зв. «золотій добі короля Жигмонта ІІ», здійсне-
ною на основі ретельного опрацювання літератури та власноруч віднайдених істо-
ричних джерел. Досліднику вдалося спростувати шаблонні, псевдопатріотичні 
твердження польської історіографії у трактуванні минулого та аргументовано поста-
вити під сумнів поширені апокаліптичні сюжети про «темну Русь», а також про на-
чебто «добродайне» прилучення її до католицизму як джерела просвіти. Звичайно, 
молодому історику не вдалося уникнути глорифікації героя своєї студії. Це, зреш-
тою, ще на початку XХ ст. зауважив І. Франко, сумніваючись у трактуванні О. Суш-
ком Б.  Гербеста як предтечі унії. «Можливо, що для єзуїтського братства, – пише 
І. Франко, – ті заслуги були великі, але ані для Руси, ані навіть для унії не можемо 
добачити їх [...]. Далеко натуральніше буде припустити, що працював він просто над 
перетяганєм руської православної або протестантської шляхти на латинський об-
ряд»3. Варто погодитися з такою оцінкою авторитетного вченого.

Доводиться пошкодувати, що молодий історик, який своїми науковими дослі-
дженнями давав підставу сподіватися, що він стане поважним вченим, напередодні 
Першої світової війни виїхав до Канади, а згодом до США, і до ранньомодерної укра-
їніки більше не звертався.

1 Там само. – С. 150.
2 Сушко О. Варшавський синод з року 1561 // Записки НТШ. – 1904. – Т. LІХ. – С. 1–17.
3 Франко І.: Сушко О. Єзуїти в заведенню унії на Руси в доберестейській добі // Записки НТШ. – 

1902. – Т. XLVII. – С. 17.
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3.2. Доба козаччини

3.2.1. Українське козацтво до середини ХVII ст.

Передумови виникнення козацтва та його організаційне оформлення стали пред-
метом спеціального дослідження І. Крип’якевича1, яке було вступною студією до під-
готовленої ним збірки документів до історії української козаччини2.

Молодий дослідник розпочав розвідку з «оповідання про реформу Баторія в своїй 
клясичній формі» та ретельно простежив ґенезу цієї легенди, починаючи «від поль-
ського хроніста П. Пясецького до “Історії Русів”». «У Пясецького реформа виглядає 
ще досить скромно, – пише І. Крип’якевич, – й мало чим відбігає від дійсности. Твар-
довський винайшов пророцтво короля про се, що з козаків буде колись вольна річпо-
сполита. Грабянка подав звістки, що Баторій дарував козакам Трахтемирів побіч Чи-
гирина, утворив козацькі уряди, дав булави й герби»3. Історик зауважив, що 
формування легенди на цьому не закінчилось. С.  Грондський додав звістку про 
шеститисячний козацький реєстр, а П. Симоновський відніс до часів Баторія засну-
вання міста Батурина для гетьманської резиденції. «Історія Русів», у якій наведена 
грамота Баторія з вольностями для козаків (від 19 квітня 1579 р.), «докінчила та 
відшліфувала лєгенду»4. Галицький історик скрупульозно її проаналізував і перекон-
ливо довів, що в ній «майже кожде слово або перекручене, або не правда»5.

Щодо кількості записаних в реєстр козаків, то він заперечив їх фантастичну кіль-
кість – 6000, стверджуючи, що листом від 16 вересня 1578 р. король Стефан Баторій 
взяв на службу лише 500 осіб, а в 1584 р. – 600 козаків. «Реєстр 6000 козаків, – пише 
Крип’якевич, – може й був проєктований при кінці ХVI в., але в житє війшов значно 
пізнійше – аж 1625 р. куруківською комісією»6. Так само, на його думку, хибним є 
твердження, що король утворив уряди суддів, обозних, писарів, осаулів, полковників 
і сотників, вони творились і розвивалися самі, без впливу згори7, констатує історик. 
Подібно вирішувалася справа і з «емблємами козаччини» (хоругва, бунчук, булава, 
печатка), які, вважав він, не потрібно пов’язувати тільки з Баторієм, бо «вони могли 
бути між козаками і раніше»8. Частково перекрученими, частково неправдивими, пе-
реконаний він, є також звістки про надання козакам земель. Чигирин і Батурин в 
часах Баторія ще не існували, бо Чигирин був заснований у 1589 р., а Батурин – у 1625 
р. Щодо Трахтемирова, є певна звістка, що його передав козакам Баторій: повідомив 
про це цісарський посол Е. Лясота, котрий був в Україні 1594 р. Спірним, на думку 
дослідника, є питання, чи Трахтемирів був даний тільки на лічницю для недужих і 

1 Крип’якевич І. Козаччина і Баторієві вольности // Жерела до історії України-Руси. – Т. VIII. – 
Л., 1908. – С. 1–46.

2 Матеріали до історії української козаччини. Видані під загальною редакцією Михайла Гру-
шевського. Т І. Документи по рік 1631. Зібрав і видав Іван Крип’якевич. Л., 1908 (Жерела до історії 
України – Руси. Т. VIII). – Л., 1908. – 407 с.

3 Крип’якевич І. Козаччина і Баторієві вольности. – С. 1.
4 Там само. – С. 2.
5 Там само.
6 Там само. – С. 3.
7 Там само.
8 Там само. – С. 3–4.
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старих козаків, як стверджувала польська історіографія (І. Крип’якевич посилається 
на статтю А.  Яблоновського «Козаччина і легітимізм» надруковану в журналі 
«Kwartalnik Historyczny»), чи, можливо, також на місце зборів для козаків – як трак-
тує це козацька традиція. Хибно, вважає він, зазначено платню: козакам давали не 
кожухи, стверджує історик, а лиш сукно на жупан1.

Історія «реформи Баторія» на той час вже знайшла певне відображення як в поль-
ській, так і в українській історіографії. І. Крип’якевичу вдалося відшукати у бібліоте-
ці кн. Чарторийських у Кракові лист короля Стефана Баторія від 9 квітня 1582 р. з 
вольностями для козаків, чим значно доповнювалися і уточнювалися фрагментарні 
й не зовсім чіткі дані з раніше опублікованої кореспонденції короля. За допомогою 
переконливих аргументів дослідник довів автентичність королівського листа, бо 
«дотепер відомі листи з вольностями Баторія, – зауважив він, – мали лиху славу були 
лише фальсифікатами»2. І. Крип’якевич наголосив, що знайдений лист Баторія – це 
не надання вольностей козакам, а лише їх затвердження і то, «лиш в посередній спо-
сіб як інструкція для королівських урядників»3.

Історик поставив дослідницьке завдання: з’ясувати, чи був відправлений коли-не-
будь королівський лист (універсал) з такими вольностями до самих козаків? Він при-
пустив – «правдоподібно, що такого листа не було». Доказом для нього було те, що 
козаки записували до метрики коронної «як сьвідоцтво своїх вольностей сей універ-
сал адресований до урядників, не якийсь иньший, очевидно иньшого писаного до 
них самих не мали»4.

І.  Крип’якевич звернув увагу на історіографічне значення знайденого королів-
ського листа. Він переконаний, що в історії початків козаччини «він буде належати 
до важнійших документів, спеціяльно ж на справу Баторієвої реформи він кидає зов-
сім нове сьвітло, повертає досліди над сими неясними часами на иньший шлях»5. 
Рецензуючи працю А. Стороженка, І. Крип’якевич закинув авторові те, що він де-
тально «не прослідив самого характеру «реформи», чи організації козацтва за Бато-
рія: се ж так давно виславляли літописці і нині ще се має інтерес»6.

Розгляд устрою та життя козаччини в часах Баторія історик розпочав із зазначен-
ня головних чинників, які впливали на її ґенезу. З-поміж них він виокремив геогра-
фічний, який зумовив «рід і організацію господарства». Господарство тут, зазначив 
історик, може бути лише привласнюючого типу («просто рабівниче»), яке не потре-
бувало «робити яких небудь вкладів на будучність»7. Усі займаються лише степовим 
промислом. Однією з найбільших проблем, на його думку, була нестача робочих рук, 
«котрі б повними пригорщами збирали се, що лежить готове, чекає лиш на властите-
ля»8. Це своєю чергою призвело до «знівелювання» різниці між суспільними верства-
ми. Через нестачу робочих рук, вважав дослідник, тут не могла розвиватися велика 

1 Там само. – С. 4.
2 Там само. – С. 8.
3 Там само. 
4 Там само.
5 Там само. 
6 Крип’якевич І.: Староженко А. Стефан Баторий и Днепровскіе козаки. Иследованіе, памятки, 

документы и заметки. Киев, 1904 // Записки НТШ. – 1905. – Т. LXVIII. – С. 19.
7 Крип’якевич І. Козаччина і Баторієві вольности. – С. 9.
8 Там само. 
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земельна власність, «не може зродитися кріпацтво, бо кожна одиниця, почуває який 
гнет, зміняє лиш місце і задержує волю»1. І. Крип’якевич проаналізував вплив зо-
внішнього, татарського, чинника, котрий, переконаний він, був «найважнійшим мо-
ментом в життю української людности, питанєм житя або смерти»2. У степовому 
житті – в уходничих промислах і боротьбі з татарами «перед ведуть» люди, що звуть 
себе козаками. Історик навів перші згадки про українських козаків у 1499, 1528, 1541 
та 1545 роках. Він простежив не тільки ґенезу, але й еволюцію козацтва, описав по-
чатки козацької самоорганізації на острові Томаківка, «де вперше бачимо козацьке 
житє в повнім розвою»3.

Дослідник зазначив цікаві аналогії в козацькому побуті з життям давньої Украї-
ни  – «рада і взагалі широкі права громади, що дуже нагадують старий вічевий 
устрій»4. Найважливішим в тих часах, на його думку, були вказівки на те, що козач-
чина не лише живе окремим життям, але й сама «зазначує свою окремість». Свідчен-
ням цього, на його думку, є свобода, з якою козаки «входять в союзи з сусідніми 
державами». Підсумовуючи аналіз процесу становлення козацького стану, 
І. Крип’якевич наголосив на тому, що «з часом мусіла прийти і ясна усвідомленість 
сеї свободи, а за нею і проклямація політичної окремішности козаччини, незалеж-
ности від Польщі, з котрою хоч de jure була козаччина звязана»5.

Історик проаналізував перші спроби взяття козаків на службу в 1524 р. Жигимон-
том І і, нарешті, реалізацію цих планів у 1572 р. Жигимонтом Августом. Він вважав 
ординацію 1572 р. великою перемогою «козацьких ідеалів», серед яких найважливі-
шим було те, що козаки «увільняються від власти всіх урядів»6. Детальне порівняння 
угод 1572 і 1578 рр. уможливило категоричний висновок І. Крип’якевича про те, що 
«Баторієвої «реформи» не було»7, що «Баторієва ординація не була нічим оригіналь-
ним, се лише копія ординації Жигимонта Августа»8.

Аналізуючи віднайдений королівський лист, дослідник зазначив, що з його змісту 
випливало небажання урядників визнати три головні «козацькі постуляти: незалеж-
ности від присуду, вольности від податків, свободи дідичення»9. Характерним було 
те, що козаки вважали їх своїми законними вольностями. Історик поставив логічне 
запитання: «Коли ж козаки дістали такі права?» І стверджував, що в ординації 1572 р. 
зазначено було лише увільнення козаків від присуду урядників – вони мали підляга-
ти суду свого старшого. Щодо двох інших домагань, то він зазначив, що «нема сліду, 
щоб козаки мали тут, які особливі вольности»10. І. Крип’якевич наголосив, що саме 
Баторій «акцентував» всі козацькі домагання, і висловив подив, що «такий немало-
важний факт» залишився непоміченим в історіографії. Дослідник зауважив, що ко-

1 Там само. – С. 10.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 20.
4 Там само. – С. 23.
5 Там само. – С. 25.
6 Там само. – С. 31.
7 Крип’якевич І.: Староженко А. Стефан Баторий и Днепровскіе козаки. Иследованіе, памятки, 

документы и заметки. Киев, 1904. // Записки НТШ. – 1905. – Т. LXVIII. – С. 22.
8 Крип’якевич І. Козаччина і Баторієві вольности. – С. 34.
9 Там само. – С. 36.
10 Там само. 
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роль у своєму листі до урядників жодним словом не згадав про надання козакам 
якихось нових вольностей, а лише констатував, що вони мали такі права, а деякі не-
сумлінні урядники почали їх ігнорувати. Історик стверджував, що це були нові воль-
ності, які «стали підставою лєгалізації козацької верстви в польській Речі посполи-
тій»1. Він проаналізував значення отриманих вольностей в розвою козаччини.

Дослідник зауважив, що важко відповісти на запитання: якими мотивами керу-
вався польський уряд, легітимуючи козацький устрій? Мабуть, він гадав, припустив 
І. Крип’якевич, що згодом, коли козаччина не буде потрібна, так само легко можна 
буде відібрати у неї привілеї. Однак, зазначив історик, щойно Польща пробувала поз-
бавити козаків їхніх вольностей, «в сій хвилі приходило до повстання»2. Як ілюстра-
цію, дослідник описав перші козацькі повстання під проводом Косинського, Лободи 
та Наливайка.

І.  Крип’якевич розглянув проблему здобутих вольностей з погляду «козацьких 
інтересів» і прийшов до категоричного заперечення їх традиційного трактування як 
однозначної перемоги козаків. Він запропонував «придивитись до них через призму 
пізнійших подій» і «призадуматись чи се не була часом Пиррова побіда»3. Аргумен-
туючи своє твердження, історик наголосив, що в часах Баторія світогляд козаччини 
ще не був вироблений, «не стояв ще твердою ногою». Щоб козаччина виробила собі 
«тверді основи», треба було їй перейти через «дорогу перешкод і утисків» і після три-
валої боротьби «сконсолідуватися в сильне громадянство». Тим часом, зауважив він, 
«на самім порозі свого житя» козаччина зустрічала замість перешкод – привілеї. «Се 
відразу звело козаччину, – пише І. Крип’якевич, – з широких филь опозиційности і 
революційности на мутну воду компромісів. Замість отвертої боротьби перед козач-
чиною станула стежечка петицій. І хоч час братання козаччини з правительством був 
дуже коротенький і козаки швидко перейшли на дорогу повстань, сліди «вольнос-
тей» лишилися: народилася урядова партія, що все гравітувала до Польщі і довго не 
давала козаччині піти її власною дорогою»4.

Отже, молодому галицькому історику вдалося проаналізувати раніш невідомі 
дані про ґенезу та еволюцію козацтва, про його устрій і життя за короля Стефана 
Баторія, означити місце власноруч відкритим новим фактам серед цих подій і на їх 
основі зробити оригінальні висновки, які б остаточно спростували міф про реформи 
Баторія. Можна погодитися з твердженням С. Томашівського про те, що дане дослі-
дження І. Крип’якевича «здобуває собі визначне місце в історичній літературі про 
ґенезу українського козацтва»5.

Початкам гетьманування Петра Сагайдачного було присвячено дослідження 
Осипа Чайковського6. Молодий історик наголосив на відсутності джерельних мате-
ріалів, що «унеможливлює подання якогось повнішого і яснішого образу гетьмана». 

1 Там само. – С. 37.
2 Там само. – С. 45.
3 Там само. 
4 Там само. – С. 46.
5 Томашівський С. Матеріали до історії української козаччини. Видані під загальною редакцією 

Михайла Грушевського. Т І. Документи по рік 1631. Зібрав і видав Іван Крип’якевич. Л., 1908 
(Жерела до історії України-Руси. Т. VIII). – Л., 1908. – 407 С. // ЛНВ. – 1909. – Т. XLV. – С. 691.

6 Чайковський О. Початки гетьманування Петра Конашевича Сагайдачного // Наук. зб. прись-
вяч проф. М. Грушевському. – С. 249–256.
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Опрацювавши весь масив наявної літератури, він намагався уточнити і навіть запе-
речити наведені попередниками деякі дані. Так, стосовно походження Сагайдачного 
дослідник акцентує увагу на тому, що він народився в родині православного шляхти-
ча з Самбірщини, а не походив з «гміну», як стверджували деякі польські автори. Він 
заперечує тезу М. Максимовича, нібито батько Петра звався Конон Сагайдачний1, на 
його думку, «правдоподібніше буде, що ім’я Сагайдачний надали гетьманові коза-
ки»2. Подальші дослідження підтвердили дане твердження, при цьому покликували-
ся на припущення О. Чайковського3.

Щодо навчання Сагайдачного в Острозі історик констатував неможливість «на-
певне сказати», коли саме він там перебував. Дослідник не погодився з версією І. Ка-
маніна, котрий на підставі слів з відомого вірша К. Саковича на погреб Сагайдачного 
«коли науки цвили» твердив, що той був в Острозі поміж 1580 і 1590 рр. На його 
думку, ніщо не заперечує того, що Сагайдачний був на навчанні між 1590 і 1600 рр., 
«бо в тім часі науки в Острозі стояли ще високо»4.

Не повністю з’ясованим залишилося питання про те, коли Сагайдачний прибув на 
Запоріжжя. Дослідник розглянув декілька версій, зокрема М. Максимовича – 1598 р., 
В. Антоновича – останні роки XVI або перші XVII ст., І. Каманіна – 1601 р., і висловив 
переконання, що «все те чисті гіпотези, яких із причин браку жерел годі доказати»5. 
Щодо дати обрання Сагайдачного гетьманом, то він заперечив тези Антоновича  – 
1605 р. і Каманіна – 1606 р. На його думку, можна припустити, що його гетьманування 
розпочалося близько 1610 р., одначе він зауважив, що «ся дата, як і попередні не буде 
нічим иньшим тілько здогадом»6. Історик навів аргументи, які заперечували припу-
щення попередників, – універсал гетьмана Григорія Івановича датований 1606 роком, 
отже, Сагайдачний у 1606 р. не міг бути гетьманом; окрім цього лист Жолкєвського 
зафіксував, що 1609 р. під Смоленськом провідником козаків був Олевченко.

Не менш сумнівним, з погляду О. Чайковсього, було твердження Каманіна, що 
гетьманування Сагайдачного тривало з 1607 по 1622 рр.7, бо «на се не годяться запис-
ки, що дійшли до наших часів». Стосовно цього періоду у них згадані імена інших 
гетьманів, зокрема, під роком 1610 – Григорія Тискиневича, під 1617 – Дмитра Бара-
баша, під 1621 – Якова Бородавку. Антонович і Каманін намагалися пояснити це тим, 
що козаки були реєстрові і нереєстрові й обирали окремо своїх гетьманів. Сагайда-
чний, твердили вони, міг бути тоді гетьманом нереєстрових козаків, інші гетьмани 
були провідниками реєстрових, яких іменував уряд. Якби так було справді, зауважив 
О. Чайковський, то польський уряд вибирав би на таке місце людей «певних», відда-
них Речі Посполитій, а такими не були ані Тискиневич, ані Барабаш, а найменше 
Бородавка8. Тискиневич дуже гостро виступав проти прихильників унії і підтриму-

1 Див.: Максимович М. Сказання про гетьмана Петра Сагайдачного // Петро Сагайдачний. Істо-
рико-документальна книжка. – К., 1992. – С. 11.

2 Там само. – С. 250.
3 Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі в ХV і XVI ст. Генеологічно-історична моно-

графія // Записки НТШ. – 1930 – Т. С. – С. 33.
4 Чайковський О. Початки гетьманування Петра Конашевича Сагайдачного. – С. 250.
5 Там само. – С. 251.
6 Там само. 
7 Див.: Каманін І. Гетьманство Петра Сагайдачного // Петро Сагайдачний. Історико-докумен-

тальна книжка. – К., 1992. – С. 33.
8 Чайковський О. Початки гетьманування Петра Конашевича Сагайдачного. – С. 252.
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вав православне духовенство. Барабаш у 1617 р. організував морський похід до око-
лиць Стамбула, що призвело до значного загострення відносин між Туреччиною та 
Польщею. Дослідник поставив риторичне запитання: чи міг польський уряд бути 
таким «легкодушним», щоби в такий грізний час довірити булаву «непевній» людині? 
Сумнівається він і в тому, що реєстрові козаки, численність яких була незначна, мог-
ли наважитися напасти на околиці Стамбула. Отже, зробив висновок О.  Чайков-
ський, немає жодного сумніву, що Барабаш не був гетьманом реєстрових козаків. 
«Супроти сих фактів, – стверджував історик, – не можна уважати гетьманування Са-
гайдачного як безперервне»1.

Полишивши відкритим питання тривалості його гетьманування, автор зосередив 
увагу на історії козаччини перших двох десятиліть XVII ст. Він зауважив, що звістки 
з тих часів про козацтво дуже скупі і часто «баламутні». Частково, на його думку, це 
пояснювалося тим, що джерела не роблять різниці між козаками запорожськими з їх 
осередком на Січі і звичайними найманцями, яких вербували магнати і які теж нази-
валися козаками. Йдучи некритично за джерелами, «не тяжко поновити блуд»2, наго-
лосив дослідник.

Повернувшись до основної теми свого дослідження, історик описав морський по-
хід під проводом Сагайдачного 1612 р. на турецькі землі та козацький похід 1618 р. 
на Путивль, Білев, Лихвич і Калугу. При цьому він зазначив, що, хоч козаки спусто-
шили околиці цих міст, гетьман виявив людяність, гарантувавши певну безпеку їх 
мешканцям, що занотовано у курській записці.

О. Чайковський констатував, що відтепер образ гетьмана П. Сагайдачного висту-
пає чимраз ясніше, а про козаків джерела дають щораз більше інформації, бо вони 
тепер дедалі частіше входять то в союз, то в конфлікт з польським урядом. Усе це 
мало стати темами подальших його студій, але через різні обставини він не зміг про-
довжити свої наукові дослідження.

Історії козаччини в 20–30-х рр. XVII ст. присвячено дві ґрунтовні статті Степана 
Рудницького3. У першій своїй студії про козацьке повстання 1625 р. (його він назвав 
війною), дослідник опрацював широке коло друкованих джерел і літератури, вибрав-
ши з них усе, що стосується досліджуваної проблеми, зауваживши, що джерела ці 
переважно польські, бо українські літописи, окрім невеликої згадки, не дають жодної 
інформації про ці події.

Історик наголосив, що перші двадцять років XVII ст. «розславили імя козацьке на 
цілім Сході Європи». Однак, зауважив він, ця слава ґрунтувалась на дуже «хитких 
підставах»: на вигіднім для козаків стані справ у Польщі та на здібностях гетьмана 
Сагайдачного. Його він відзначив як «надзвичайного чоловіка», котрий був не тільки 
здібним полководцем, а й добрим політиком, що ніколи не допускав виразного кон-
флікту з владою. Після його смерті козаччина почала «посуватися по ховзкій дорозі 
неудач і упадку, з котрого піднесла її аж Хмельниччина»4, наголосив С. Рудницький.

1 Там само. – С. 253.
2 Там само. 
3 Рудницький С. Козацько-польська війна р.1625. Історична розвідка // Записки НТШ. – 1897. – 

Т. XVII. – С. 1–42; Рудницький С. Українські козаки в 1625 – 30 рр. Критично-історична розвідка // 
Записки НТШ. – 1899. – Т. XXXI–XXXII. – С. 1–76.

4 Рудницький С. Козацько-польська війна р. 1625. – С. 2.
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Дослідник коротко проаналізував тодішнє міжнародне становище і зазначив, що 
на деякий час Польща мала «розв’язані руки», бо на Заході точилася 30–літня війна, 
Москва була ослаблена «смутним часом», а зі Швецією укладено перемир’я. Польщі 
тепер козаки не були потрібні, і відносини між урядом і ними «скоро заострились». 
Він заперечив зведення причин збройного конфлікту 1625 р. лише до «кастової сус-
пільної ненависти» між шляхтою і козаками, як це зробив П. Куліш. На переконання 
С. Рудницького, вони мали комплексний характер, хоча він погодився з тим, що го-
ловна «глубинна основа» всіх рухів козацьких була дійсно «суспільної натури».

Історик детально з’ясував причини майбутньої війни. На його думку, вони поля-
гали в неотриманні козаками за свої «хотинські подвиги» жодної реальної нагороди, 
у малій чисельності реєстру, у невиплаченій платні реєстровцям, у козацьких напа-
дах на татарські і турецькі землі, як спосіб отримання «средств удержання» і т. ін. До 
цього він додав ще дві справи, в котрі «заплуталися» козаки і які загрожували вій-
ною з Туреччиною. Це боротьба претендента на владу в Криму Шагин-Герея, котро-
му вони допомагали проти ставленика Туреччини, та справа самозванця Ахиї, кот-
рий називав себе спадкоємцем стамбульського престолу і якого вони прийняли на 
Запоріжжі, обіцяючи зібрати 18 тисячний загін для походу на Стамбул. Польщу, зви-
чайно, дуже непокоїли дії козаків, і король наказав коронному гетьману С.  Ко-
нєцпольському, щоб «полагодив оружною рукою пекучу справу козацьку»1. Тим ча-
сом, зазначив С.  Рудницький, козаки влаштували черговий великий похід на 
Туреччину (липень 1625 р.). Історик докладно описав, як 300 чайок з’явились побли-
зу Босфору, нагнавши великого страху на Стамбул. На жаль, зміна погоди, вітер, 
«прихильний» до турків, завадили козакам довести справу до перемоги. «Се було, – 
пише дослідник, – перший раз, що виправа споряджена в таких розмірах скінчилася 
неудачею»2. На Запоріжжя прибув посол польського короля з категоричною заборо-
ною під карою смерті здійснювати походи на Туреччину, а також з наказом провести 
новий реєстр.

С.  Рудницький зазначив, що на Січі тоді утворилося два табори – «умірковані 
козаки» під проводом М. Дорошенка та «козаки-нетяги» під проводом М. Жмайла. 
Перемогла «сторона радикальна», вибрано гетьманом Жмайла, і зразу було прийня-
то рішення готуватися до війни з коронним військом. Козаки сподівалися на допо-
могу Шагин-Герея, але, зауважує історик, Конєцпольському вдалося ненадовго «ро-
зірвати татарсько-козацьку коаліцію», виплативши кримським татарам певну суму і 
пообіцявши платити їм гроші (т.зв. «упоминки») щорічно.

Дослідник детально описав приготування до майбутньої війни, зазначаючи, що 
польське військо налічувало тоді 20 000, козацьке – близько 25 0003. Проте, зауважив 
він, польське військо було «вправлене на західний лад», добре озброєне, з бойовим 
досвідом, що давало йому перевагу над «лихо узброєним і ніким не вправлюваним 
військом козацьким»4. Історик звернув увагу на спроби поляків залагодити конфлікт 
мирно, згадує листи С. Конєцпольського до козаків, писані в дуже «лагіднім тоні». 

1 Там само. – С. 10.
2 Там само. – С. 12.
3 М. Грушевський заперечує його дані про чисельність польського війська, називаючи цифру 

близько 8 тис. Див.: Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 Кн. – Т. VII. – К., 1995. – С. 543.
4 Рудницький С. Козацько-польська війна р. 1625. – С. 20.
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Гетьман запевняв козаків у своєму прихильному ставленні до них, згадував про ко-
зацьку славу, обіцяв, що буде їх шанувати як «воєнний чоловік своїх товаришів»1. 
Однак у козаків, зауважив дослідник, лист не викликав «жодного вражіння».

25 жовтня 1625 р. С. Конєцпольський вислав до козаків двох комісарів з універса-
лом. С. Рудницький занотував основні положення універсалу, в котрому перелічува-
лися провини козаків: від морських походів на турецькі землі до переховування на 
Запоріжжі «ріжних збігців та самозванців». У ньому ще містились вимоги попалити 
всі свої морські човни під «найострішими карами не виходити в море ані Дніпром, 
ані Доном», а також видати козацьких послів, що їздили до Москви, щоб «висповіда-
лись зі своєї діяльности»2.

Історик зазначив, що 27 жовтня 1625 р. була скликана козацька рада, яка катего-
рично відкинула вимоги коронного гетьмана, вважаючи їх «тяжкими». 28 жовтня 
тринадцять козацьких послів прибули до табору Конєцпольского із заявою, що вій-
сько запорозьке «предложених умов прийняти не може»3. Написаний у відповідь ко-
зацький лист було укладено, зауважив історик, «в тоні троха гордім». С. Рудницький 
переповів основний його зміст, звернувши особливу увагу на запропоновані козака-
ми умови. Вони вважали, що по стількох заслугах перед Польщею належиться їм на-
города – «вольность». «Ту вольность, – пише історик, – від предків одержану, поста-
новили вони заховати непорушно»4. Щодо конкретних умов, то вони вимагали 
надати їм права проводити реєстр самостійно (при цьому, зауважив дослідник, не 
означили його чисельність), обирати самим старшин, платню понад 50 000 злотих, не 
карати виписчиків і т. ін. С. Рудницький навів обурену відповідь Конєцпольского з 
погрозами та обвинуваченнями, що «вина сего розливу крови спаде на вас [козаків] 
самих»5. Це фактично було оголошення війни.

Дослідник детально описав основні битви козаків з коронним військом, якому 
допомагали німецькі найманці6. Щодо місцевості, де відбувалися найжорстокіші бої, 
то для нього не підлягала сумніву тотожність Курукова, зазначеного у тодішніх ак-
тах, з нинішнім Крюковим на Полтавщині7. Історик подав відомості тогочасних ре-
ляцій щодо «обосторонніх втрат»: козаків загинуло 5000, поляків – 30008.

Через значні втрати поляки змушені були піти на переговори з козаками. Хоч 
джерела не подали, як вважав історик, «глубшої причини заведення переговорів», 
для нього вона цілком зрозуміла. Військо коронне перебувало у важкому становищі, 
далеко від «людних околиць виставлене більш на негідь ніж козаки», наближалася 
зима і т. ін. С. Рудницький описав хід важких переговорів козацької делегації на чолі 
з Петром Одинцем із коронним гетьманом С. Конєцпольським та провідником комі-
сії з формування козацького реєстру Т. Замойським. Він звернув особливу увагу на 
два пункти попередньої умови, які викликали найбільше обурення у козаків – вида-
ти ватажків та виписати з реєстру всіх учасників повстання.

1 Там само. – С. 19.
2 Там само. – С. 23–24.
3 Там само. – С. 25.
4 Там само.
5 Там само. – С. 26.
6 Там само. – С. 27–33.
7 Там само. – С. 31.
8 Там само. – С. 38.
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Після важких переговорів поляки боялись спровокувати нову війну і погодились 
на амністію та збільшення реєстру до 6000. Історик зазначив, що Конєцпольський 
згодом у листі до короля пояснив, що «в реєстр чотиритисячний не можна було умі-
стити навіть найстарших і найбільш коло Речі Посполитої заслужених козаків, що 
стратили в обороні вітчини здоровє»1. 5 листопада 1625 р. козаки повідомили, що 
приймають ці «змодифіковані умови».

Дослідник пише про козацьку раду та вибір нового гетьмана Михайла Дорошен-
ка – «приклонника угодової політики». 6 листопада відбулася присяга війська запо-
розького на дотримання Куруківського трактату, який «аж до повстання Острянина 
був нормою відносин уряду до козаків»2, зазначив С. Рудницький. Він навів основні 
пункти Куруківської угоди, яка зафіксувала загальну амністію козакам: призначення 
старшини урядом (козаки не мали права її самочинно скидати); мав бути складений 
6-тисячний реєстр, який буде отримувати щороку в Києві «на руського Ілиї 60 000 
злотих яко платню»; старшина буде мати осібні «пенсії»: старший – 600 злотих, два 
осаули по – 150 злотих, обозний – 100 злотих, писар військовий – 100 злотих, суддя і 
6 полковників – по 100 злотих, 6 осаулів полкових та 60 сотників – по 50 злотих тощо3. 
Так закінчилась Куруківська кампанія, наслідком якої була козацько-польська угода, 
затверджена на сеймі 1626 р.

Підводячи підсумки, С. Рудницький наголосив на важливості кампанії 1625 р. і 
Куруківського договору в історії польсько-козацьких відносин. Він акцентував увагу 
на анормальному становищі козаків у Речі Посполитій та підкреслював, що 1625 р. 
показав, як далеко вже зайшло козацтво. На його переконання, такі кампанії «не 
були пожиточні – вони приносили половинні постанови, ніколи не удержувались 
довго, та тільки дражнили козаків»4. Подальші події підтвердили висновок молодого 
історика. Саме вони стали предметом його наступного спеціального дослідження5.

Історія української козаччини після Куруківської угоди і козацьке повстання 
1630 р. належали до найменш науково опрацьованих проблем. Причиною цього був 
не брак історичних джерел, а фрагментарність інформації та її розпорошеність по 
різних документальних матеріалах.

Для кращої орієнтації в лабіринті фактів, які читачам мала представити його роз-
відка, С.  Рудницький у вступі подав загальний погляд на історію козачини 1625–
1630 рр. Він коротко розглянув історію Куруківської угоди і зазначив, що з формаль-
ного погляду вона мала велике значення і довший час унормовувала відносини між 
урядом і козаками, але насправді її наслідки були мізерні, бо Польща практично не 
втілила їх у життя. Історик наголосив, що виконання реєстру призвело до загострен-
ня ворожнечі між «двома партіями в козаччині, що існовали вже від давна: партіями 
дуків і нетяг, лояльною і опозиційною»6. Боротьба цих партій, на думку дослідника, – 
головний зміст козацької історії перших років після Куруківської угоди.

1 Там само. – С. 36.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 37.
4 Там само. – С. 42.
5 Рудницький С. Українські козаки в 1625–30-х рр. // Записки НТШ. – 1898. – Т. ХХХІ–ХХХІІ. – 

С. 1–76.
6 Там само. – С. 2.
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С. Рудницький зробив детальний огляд використаних джерел, звернувши особ-
ливу увагу на Львівський літопис, котрий він потрактував як «дуже цікаву історичну 
памятку»1, яка ще майже не використовувалася для дослідження історії козацтва. У 
ньому містилася важлива інформація про козацько-польську війну 1630 р., хоча іс-
торик зауважив, що вона явно була запозичена з якогось невідомого джерела. Щодо 
історіографії, то він зазначив, що його попередники спеціально займалися лише по-
діями 1630 р. і то «дуже не критично». Навіть у Костомарова і Соловйова «справа 
трактувалася досить побіжно, особливо час між 1625–1629 рр.»2. Куліш дослідив цей 
період «тенденційно і не науково», вважав С. Рудницький.

Він розпочав своє дослідження з гетьманування Михайла Дорошенка, зауважив-
ши, що йому вдалося «догодити й урядові і казакам». Історик звернув увагу на те, що 
політику Дорошенка можна назвати лояльною щодо Польщі, але він «не державсь 
невільничо за полу уряду»3. Історик порівняв її з гетьмануванням П. Сагайдачного та 
простежив його вплив на М. Дорошенка, особливо у підтримці православної церкви.

Певним збудником для козаччини, на думку дослідника, стала польсько-шведська 
війна, яка розпочалася влітку 1626 р. Рішення польського уряду «затягнути виписчи-
ків під свої хоругви», на його переконання, вражало «браком консеквенції»4, бо вони 
згідно з законом не мали права носити зброю і називатися козаками. Зазначив він і 
деякі зміни персонального характеру, які також наклали свій відбиток на події в 
Україні. Коронний гетьман С. Конєцпольський пішов з України на шведську війну, а 
на його місце призначено Стефана Хмєлецького, який був, на думку історика, одною 
з «найсимпатичнійших осіб в польській історії взагалі та одним з найзначнійших по-
граничників, майже ідеальної вдачі»5. Він мав серед козаків велику популярність, пе-
ребував з ними в «оружному побратимстві» і немало прислужився їм у їх відносинах 
з урядом. Історик детально описав спільний погром татар (Хмєлецький – 3 тис., До-
рошенко – 6 тис.) восени 1626 р. під Білою Церквою. Хмєлецький у листі до короля 
дуже хвалив козаків за «жичливість до уряду і мужество».

Друга велика перемога Хмєлецького над татарами (за допомогою козаків) у серпні 
1629 р., на переконання історика, «довершила його популярність в Речі Посполитій», 
а частина цієї популярності, без сумніву, перейшла на козаків. У Польщі не було ще 
тої ненависті до козаків, яка настала пізніше, більшість визнавала, що козаки «ста-
ють Речі Посполитій в великій пригоді в обороні границь»6. Проте такий стан, наго-
лосив С. Рудницький, «через анормальне становище козаків в польсько-шляхетській 
суспільности не міг бути сталим»7. Він зазначив, що козаки становили наче «державу 
в державі», і їх сусіди постійно намагалися втягнути у свою політику.

Щоб всебічно оцінити причини козацько-польської війни 1630 р., С. Рудницький 
запропонував проаналізувати суспільно-політичні і релігійно-національні відноси-
ни, в яких «жили і мішалися козаки». На його думку, головної причини війни треба 
шукати «дуже глибоко»: в самому суспільному становищі козаків. Він звернув увагу 

1 Там само. – С. 6.
2 Там само. – С. 9.
3 Там само. – С. 13.
4 Там само. – С. 21.
5 Там само. 
6 Там само. – С. 57.
7 Там само. – С. 24.
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на те, що козаки хотіли увійти як новий стан між стани Речі Посполитої і домагалися 
привілеїв майже шляхетських: права землеволодіння, власної юрисдикції тощо. Од-
нак ці привілеї стосувалися лише реєстровців, яких було дуже мало, порівняно з 
тими, що козакували не належачи до реєстру. І їх з року в рік більшало, особливо в 
прикордонних землях України, де витворилася «самовільна козацька кольонізація».

С.  Рудницький поділяв думку польського історика А.  Яблоновського, котрий 
стверджував, що для того, щоб з козаками зробити порядок, треба було найперше 
навести порядок в самій Речі Посполитій. Український дослідник констатує, що для 
вирішення проблеми залишалися тільки «насильні способи». Він наголосив ще на 
одній надзвичайній причині – релігійній, яка неоднозначно оцінювалася у вітчизня-
ній історіографії. Якщо Костомаров її вважав чи не найголовнішою, то Куліш запере-
чував будь-яку участь козаків у релігійних справах, а якщо вона була, то пояснював 
її «чужим впливом». С. Рудницький категорично не погодився з останнім тверджен-
ням, наголошуючи, що тогочасні джерела переконливо його спростовують. У тому, 
що козаки займалися релігійними проблемами, на його думку, не було нічого дивно-
го, «як це здалося Кулішеві [....] тим більше, що гетьман Сагайдачний просто завів їх 
на ту дорогу»1. Він навів конкретні докази цього: між козацькими вимогами на сейм 
1626 р. на перше місце поставлено «успокоєнє релігії грецької»; виступ козаків на 
київському соборі в серпні 1628 р., що розглядав справу про перехід на унію Мелетія 
Смотрицького, з погрозою йому і його слугам що «завтра не оден напєся Славути»; 
зрив козаками Львівського собору 1629 р., який мали скликати за наказом короля, 
щоб привести до згоди православних і уніатів (митрополит Борецький вважав цей 
собор пасткою для православних і звернувся по допомогу до козаків) і т. ін.2.

Тим часом, зазначив дослідник, у другій половині 1629  р. скінчилась поль-
сько-шведська війна, і це принесло нові проблеми. Виписчики повернулися додому, 
коронне військо на чолі з Конєцпольським також прийшло в Україну, щоб тут розмі-
стись «по квартирах», а отже, знову починалися вже традиційні контрибуції, грабун-
ки та насильства. До того ж, додав він, саме в той час помер «славний Хмєлецкий і се 
було справжнім нещастєм для козаків»3.

Виписчики обрали своїм гетьманом Тараса Федоровича, прозваного, як припус-
тив історик, апокрифічно Трясилом. Його прихильники розпустили чутки, що геть-
ман реєстровців Грицько Чорний, який був малопопулярним серед козаків через 
свою лояльність до уряду, схиляється до унії. З початком весни 1630 р., зазначив до-
слідник, Трясило рушив на Запоріжжя, і розпочалась війна. С. Рудницький докладно 
описав її перебіг, згадав про страту козаками Грицька Чорного, про звірства «шля-
хотського розбійника Самійла Лаща» в м. Лисянка. Останню подію історик оцінив як 
козацьку вигадку, щоб було легше підняти народ на боротьбу. Він вважав, що інфор-
мація про різню в Лисянці, напевно, відбиває якісь реалії, але «поголовне вирізанє 
мешканців треба мабуть уважити байкою»4.

Головні події війни розгорнулись на Лівобережжі біля Переяслава. Дослідник, ви-
користовуючи московську реляцію путивельця Гладкого, означив чисельність ко-

1 Там само. – С. 53.
2 Там само. – С. 60.
3 Там само. – С. 63.
4 Там само. – С. 67. Зауважимо, що М. Грушевський в цілому підтримав згадану тезу С. Рудниць-

кого. Див.: Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. VIII. – К., 1995. – С. 104–105.
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зацького війська в 37 тисяч, польського – у 8 тисяч. Щоправда він застерігає, що на-
веденим цифрам «не можна вірити» беззастережно, хоч погодився, що коронного 
війська все-таки було значно менше1. Історик подав свідчення польських джерел, які 
виразно говорять, що Конєцпольський, штурмуючи табір козаків, втратив більше 
людей, ніж у польсько-шведській війні. Він зауважує, що ці битви докладно описані 
у Львівському літописі. Покликуючись на різні джерела, С. Рудницький відтворив 
хід останньої, найбільшої, битви в червні 1630 р. біля Переяслава, коли була знищена 
«золота рота» пана Лещинського («всіх вирубали в пень»). На другий день козаки 
попалили всі засоби переправ («50 байдаків і паромів, і безчисленне число човнів»), 
щоб допомога Конєцпольському не могла переправитись через Дніпро. Він констату-
вав, що Конєцпольський опинився в дуже прикрому становищі, і разом з тим поста-
вив запитання: «Як з тим розпучливим становищем гетьмана і побідою козаків пого-
дити переясловську умову уложену 8 червня 1630 року, що підтвердила всі постанови 
куруківської умови?»2.

Історик наголосив, що попередні дослідники «не застановлялися» спеціально над 
цим питанням. М. Костомаров вказував лише на смерть Тараса Трясила, вважаючи її 
причиною невдач. Д. Яворницький, зауважив він, взагалі не намагався це пояснити. 
«А прецінь лише близшого розбору самого трактату, – пише С. Рудницький, – і по-
рівняння його з куруківським вистарчає, щоби річ вияснити, коли будемо памятати 
партійну боротьбу між козаками»3. Він акцентував увагу на тому, що, хоч козаки й 
перемогли, але за Конєцпольським стояла ціла Річ Посполита, і її боялися всі ті, що 
мали «щось до страченє». Реєстровцям якраз було що втрачати і тому, вважав він, 
вони вирішили знову укласти угоду, яка «давала їм привилєгіоване становище»4. 
Щодо виписчиків, відзначив історик, то склалося враження, наче вони не знали, що 
їм робити «по побіді», як і в 1625 р. не знали, що робити «по неудачи». І, як звичайно 
в тих часах, констатує він, «взяла провід над безрадною масою аристократична пар-
тія», у даному випадку це були «лояльні реєстровики».

С. Рудницький коротко зупинився на козацько-польських переговорах, але заува-
жив, що про їх перебіг детальної інформації немає, бо відсутні необхідні докумен-
тальні акти. Проте, він переконаний, що за аналогією з 1625 р., можна з упевненістю 
сказати, що розпочав переговори Конєцпольський, також можна здогадуватися, що 
вони велися «подібно як тоді»5.

Історик подав текст угоди, укладеної під Переяславом 8 червня 1630 р.. Він звер-
нув увагу на те, що у її вступі козакам пробачалися провини, але на певних умовах. 
Перша – щоб козаки видали своїх головних провідників, котрі спровокували пов-
стання. На це вони відповіли, що всі однаково винні і вважають «пролив крови за 
відповідну кару». Другою умовою було «задержанє куруківської комісії ві всіх її 
точках». З цим козаки погодилися без жодних заперечень. На думку дослідника, 
козаки вже п’ять років мали цю комісію і бачили, що її постанови фактично не ви-
конувалися6.

1 Там само. – С. 68.
2 Там само. – С. 71.
3 Там само. 
4 Там само. – С. 72.
5 Там само. – С. 73.
6 Там само. – С. 73–74.
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Підводячи підсумок, С. Рудницький наголосив, що виглядало так, начебто Пере-
яславський трактат був дуже корисним для польського уряду і зовсім не вигідним 
для козаків. Однак удавшись до ґрунтовнішого аналізу, переконався в тому, що він 
містив дуже важливі поступки козакам. Передовсім постанови Куруківської комісії 
були згадані тільки побіжно. Другою великою, на його думку, небувалою ані дотепер, 
ані під час наступних козацьких повстань поступкою було «полишенє Тараса в руках 
козаків», що означало його безкарність. Дослідник заперечив тезу Костомарова про 
те, що Тараса Трясила пізніше видали і його стратили поляки. Третьою значною по-
ступкою уряду було прийняття до реєстру тих, які недавно як бунтарі були виписані 
з нього. Історик зауважив, що, на жаль, виписчики майже нічого не отримали і це, на 
його думку, було цілком природно, бо переговори вели реєстровці. Проте вони й не 
були покарані, їм наказано «розійтись домів і обіцяно безпечність». Радикально ви-
рішити з ними справу польський уряд не наважився, переконаний С. Рудницький, 
через переяславську невдачу. Події, що настали після Переясловського трактату, на-
голосив історик, показали знову, що «урядови вдруге не повелося розвязанє козаць-
кого питаня»1.

Оцінюючи роботи молодого галицького історика, мусимо зазначити, що незважа-
ючи на те, що він використав лише друковані джерела, йому вдалося звернути увагу 
на цілу низку фактів, які до нього ще не були констатовані в дослідженнях історії 
козацтва того часу. Заакцентування особливої уваги на боротьбі двох козацьких пар-
тій, вияснення справи з кримськими походами, всебічне з’ясування причин Переяс-
лавського договору 1630  р. також варто віднести до позитивів його роботи, хоча, 
звичайно, її не можна вважати повним представленням козацької історії 1625–
1630 рр. Доводиться шкодувати, що С. Рудницькому не вдалося здійснити свої намі-
ри «провести критичний перегляд козацьких відносин до нового конфлікту з уря-
дом»2 у 1635 р., адже, як відомо, він згодом фахово зайнявся географією і до 
історичних досліджень не повертався.

Участь козаків у польсько-московській війні 1633–1634 рр. стала предметом спе-
ціального дослідження Олега Целевича3. Вона вже частково була висвітлена у друко-
ваних тогочасних щоденниках, записках, актах, листах та інших джерельних матері-
алах. На жаль, всі вони, як і написані на їх основі студії, хибували однобічністю, 
акцентуючи головну увагу на обороні Смоленська польським військом під проводом 
короля Владислава IV. Усе, що діялось поза тим, особливо участь українських козаків 
у цій війні і взагалі їхні бойові дії не тільки під Смоленськом, а й на південних кордо-
нах Московської держави, фактично випали з поля зору історичних досліджень. Вда-
лу спробу дослідити цей науково ще не опрацьований матеріал, заповнивши історіо-
графічну прогалину, здійснив молодий історик О. Целевич.

Перевіряючи не цілком чіткі, часом навіть суперечливі та спорадичні звістки уже 
опублікованих джерел, він вишукував факти, які тою чи іншою мірою фіксували 
участь козаків у польсько-московській війні. Дослідник ретельно опрацював матері-
али польських щоденників, писаних учасниками досліджуваних подій, зокрема, це 
«Діаруш війни московської 1633 р.» Яна Москожовського, «Причинки до історії вій-

1 Там само. – С. 75.
2 Там само. – С. 76.
3 Целевич О. Участь козаків в Смоленській війні 1633–1634 рр.  // Записки НТШ.  – 1899.  – 

Т. ХХVIII. – С. 1–72.
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ни московської 1633–34 рр.», «Памятники Альбрехта Ст.Радзивілла», також доку-
менти з «Актов Московского государства « і т. ін. Окрім друкованих джерел чимало 
важливої інформації про цю кампанію О. Целевич відшукав у документальних ко-
лекціях бібліотеки Оссолінських у Львові.

Історик розпочав своє дослідження від розірвання Москвою Деулінського пере-
мир’я з Польщею у вересні 1632 р. «Звичайна апатія, – пише він, – що проявлялася у 
шляхти скрізь, де треба було хоч дрібку матеріяльних користий та трудів посвятити 
для добра загалу, знайшла свій вираз і тепер»1. Цим дослідник пояснив те, що до кін-
ця жовтня 1632 р. на сеймі жодного разу не порушувалося питання оборони країни. 
«Шляхта не радо згадувала, – зазначив О.  Целевич, – про потребу оборони, коли 
вона таки виринула з часом з цілого моря неполагоджених справ, то її чекала звичай-
на доля – стрінутися з браком гроший»2.

Сейм усю надію поклав на новообраного короля Владислава IV і «вибір випав 
щасливо», вважав історик. Він характеризував його, посилаючись на П. Куліша, як 
«козака в душі, по привичках життя, та по жадобі війни»3. Король збирав війська для 
московського походу і намагався заручитися допомогою українських козаків, яких 
Москва своєю контракцією хотіла «звернути проти самої Польщі»4. Хоч відомості 
про якісь кроки у цьому напрямі, зауважив він, «дуже убогі». У польських джерелах 
про це нічого не зазначено, у московських було дещо, що вказувало на певні зносини 
московського уряду з козаками. Зокрема, восени 1632 р. прибули в Канів – тодішню 
резиденцію гетьмана Петрижицького-Кулаги московські посли, котрі привезли ли-
сти, які було зачитано на козацькій раді. Їхній зміст невідомий, але очевидно, припу-
стив історик, у них містились якісь обіцянки козакам, щоби вони пристали на про-
позиції царя. Він навів факти, коли запорозькі козаки вже допомагали московському 
війську в боротьбі з татарами у травні 1633 р. Однак, зауважив, «приєднавши собі 
кілька ватаг Запорожців, Москва не змогла повздержати козаків від участи в поль-
ській кампанії»5.

О. Целевич звертав увагу на звістки про першу зустріч козацьких представників з 
королем на коронаційному сеймі. Щоправда, зазначив він, докладна інформація про 
неї не збереглася, але відомо, що король дуже прихильно розмовляв «з козацькими 
висланниками та позволив козакам рабувати Московщину»6.

Дослідник докладно описав військовий похід польсько-козацької армії, відтворив 
спроби здобути Стародуб (квітень 1633 р.), облогу Путивля (травень 1633 р.) загона-
ми на чолі з кн. Яремою Вишневецьким. Щодо участі козаків в тих подіях, він пише 
про діяльність «одного з найвизначнійших козацьких ватажків – Яцька Острянина, 
котрий здобув Білгород (22 липня 1633 р.), а перед тим захопив Валуйки»7.

Під кінець літа 1633 р. стався напад турецького війська на Польщу. Воєводи Каза-
новский, Жолкєвський і Вишневецький повернулися з військом додому. Цим вичер-
пувалися відомості, зауважив історик, про діяльність козаків, «що в службі у поль-

1 Там само. – С. 4.
2 Там само. – С. 5.
3 Там само.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 6.
6 Там само. – С. 5.
7 Там само. – С. 11.
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ського правительства воювали полудневе пограниччє Московської держави, коло 
городів Путивля, Сівська, Курська»1. Отож він перейшов до перегляду участі козаків 
у боях в околицях Смоленська, Дорогобужа, Вязми та Калуги. 18 вересня 1633 р. ос-
новна козацька армія підійшла до королівського табору під Смоленськом. Більшість 
тогочасних джерел, наголосив О. Целевич, присвятили «сьому фактови симпатичні 
згадки». Він навів, зокрема, свідчення з щоденника пруського посла Вайнбера: «Се не 
молоді, хоробрі люде на добрих конях, кождий з довгою стрільбою; мають з собою 10 
пальних гармат і бажають з цілого серця боротьби»2. В означенні їхньої чисельності, 
стверджував історик, джерела дуже суперечать одне одному, подаючи від 12 тисяч до 
15 тисяч (тоді ж як король мав усього 9 тисяч).

На думку О.  Целевича, дивним було те, що у щоденниках та інших тогочасних 
документах не згадане прізвище козацького гетьмана, що стояв на чолі війська. 
В. Соловйов, а за ним Д. Яворницький називають його Гирею Каневцем. Заперечую-
чи це, О. Целевич висловив здогад, що «найправдоподібніше був гетьманом Тиміш 
Орендаренко»3. Подальші дослідження, зокрема М. Грушевського, підтвердили його 
гіпотезу4. «З сим іменем, – пише дослідник, ми стрічались вже поперед, але його осо-
ба губиться за весь час побуту під Смоленськом, а виринає доперва в околицях Вязми 
і Дорогобужа. Козацький гетьман починає самостійну діяльність в областях за річ-
кою Угрою»5. Лишаючи поза увагою особу козацького провідника, зазначив він, дже-
рела подають натомість більше звісток про самих козаків, що «своїм бойовим енту-
зиязмом перейшли соперників». Історик докладно описав бої в обороні Смоленська, 
штурм Калуги тощо. Характеризуючи військову діяльність козаків, він навів того-
часні свідчення, в яких занотовано, що «запорожці огнем і мечем знищили край, не-
сучи пожежу аж під саму столицю»6.

Завершив свою розвідку дослідник підписанням між Москвою і Польщею Поля-
новського миру (14 червня 1634 року). Він особливо зазначив його «дев’яту точку», 
яка внормовувала повернення польсько-козацького війська з території Московської 
держави. «Польські, литовські та козацькі війська покинуть зараз московську землю. 
У повороті не будуть палити села, ані убивати, ані красти та рабувати. За се москов-
ським підданим не вільно їх напаснувати, але противно поводитись з ними приязно»7.

У додатках до своєї студії О. Целевич умістив збірку документів, зауваживши, що 
її публікацією зовсім не вичерпано «сирого матеріялу для образу сеї кампанії», і ра-
зом з тим висловив сподівання, що «сим доложить цеголку до висвітлення козацьких 
заслуг у польсько-козацькій війні з років 1633–1634»8. На нашу думку, ці сподівання 
молодого галицького історика повністю справдились9.

1 Там само. – С. 13.
2 Там само. – С. 17–-18.
3 Там само. – С. 19.
4 Див.: Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. VIII. – К., 1995. – С. 202, 206.
5 Целевич О. Участь українських козаків в Смоленській війні 1632–1634 рр. – С. 22–23.
6 Там само. – С. 27.
7 Там само. – С. 28–72.
8 Там само. – С. 3.
9 Свідченням цього є використання його праць українськими істориками, зокрема, М. Грушев-

ський у своїй «Історії України-Руси» покликувався на матеріал, зібраний у статті О.  Целевича. 
Див.: Грушевський М. Історія України- Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. VIII – К., 1995. – С. 203; 206.



260

Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

3.2.2. Хмельниччина

Хмельниччині, як кульмінаційному моменту в історії козаччини, учні М. Грушев-
ського приділили особливу увагу, присвятивши її дослідженню декілька ґрунтовних 
праць. З-поміж них вирізняються студії С. Томашівського, які характеризуються не 
тільки широкою джерельною базою, а й свіжою інтерпретацією історичних докумен-
тів. Він, як і інші учні М. Грушевського, пройшов серйозну школу джерелознавчої 
підготовки. Повага до історичного документу і пошукової роботи в архівах як голов-
ної передумови будь-якої історичної праці залишилася в нього на ціле життя. Так, 
численні документи до історії Хмельниччини історик віднайшов у Бернардинському 
архіві і видав у 1897 р. Об’єднувало їх те, що це були універсали польських гетьманів, 
воєвод і короля Яна Казимира, видані з приводу козацького повстання або пов’яза-
них з ним рухів1. Серед них – універсал князя Яреми Вишневецького до шляхти від 
24 червня 1648 р., універсал князя Д. Заславського до шляхти руської землі від 19 лип-
ня 1648 р., універсал Варшавського сейму до війська від 29 липня 1648 р., універсал 
короля Яна Казимира про довершення Зборівської угоди від 21 серпня 1649 р. та ін.

Знайдені історичні документи С. Томашівський видав як збірку джерел до історії 
Галицької Русі2, яка отримала схвальну оцінку у фаховому середовищі. Так, І. Фран-
ко, дорікаючи отцю Антону Петрушевичу, що той не використав багаті львівські ар-
хіви при підготовці своєї «Сводной летописи», наголосив: «[...] А які скарби він міг 
би був знайти в тих архівах, доказом є хоч би ті томи актів до часів Хмельниччини, 
які публікує д. Томашівський і які з ґрунту змінюють те представлення Хмельниччи-
ни і її відгомону в Червоній Русі, яке було на той час»3.

Як вступ до своєї збірки документів, С. Томашівський подав цікаве історичне дос-
лідження про галицько-руські сейми 1648 р.4 Мета цих шляхетських зібрань, які від-
булися в усіх землях Галичини протягом червня 1648 р., на думку дослідника, була 
двояка: вибори послів на конвокаційний сейм і потреби оборони краю від козацьких 
військ. Історик зауважив, що «найскоріше зібралася на соймик шляхта Львівської 
землі. Тут взято під розвагу спершу потребу оборони краю, полишаючи на потім 
справу вибору послів. Львівська земля уважала за потрібне зложити земський загін, 
що мав складатися з 100 гусарів, 200 козаків і 200 піхоти»5. 12 червня 1648 р. відбувся 
сейм шляхти Белзької землі, який постановив набрати 100 гусарів і 300 козаків. 17 
червня 1648 р. сейм Галицької землі з Коломийським і Теребовлянським повітом ви-
знав необхідність у 100 гусарів, 300 козаків і 100 піхоти. Найпізніше зібралася шляхта 
двох останніх земель Руського воєводства: Сяноцької і Перемиської, тому що най-
менше відчувала загрозу нападу. 25 червня 1648 року вона постановила набрати 100 
гусарів, 200 козаків і 200 піхоти. Таким чином, протягом одного місяця галицька 
шляхта зробила певні підготовчі заходи до наступу війська Б. Хмельницького.

На сеймах звернено особливу увагу, зазначив С. Томашівський, на внутрішню не-
безпеку, оскільки «потрібно остерігатися і власних підданих, котрих козацькі бунтів-

1 Томашівський С. Материяли до істориї Хмельниччини // Записки НТШ. – 1897. – Т. XIV. – С. 1–14.
2 Жерела до історії України-Руси. Галицькі акти і памятки з часів Хмельниччини (зібрав і впо-

рядкував С. Томашівський). – Л., 1898. – Т. IV. – 411 с.
3 Франко І. О. Антін Петрушевич. Ювілейна сильветка // ЛНВ. – Л., 1901. – Т. XIII. – С. 18.
4 Томашівський С. З життя галицько-руських соймиків // Жерела до історії України-Руси. – Л., 

1898. – Т. IV. – С. 1–36.
5 Там само. – С. 20.
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ники підбивають до ворохобні»1. Цікавою була ухвала з цього приводу Галицького 
сейму, щоби ратники залучали під хоругву лише «добру шляхту», і «не брали ніяких 
чужесторонців», особливо русинів. «Небезпечним Русином є не так той, – наголошу-
вала його постанова, – що визнає православну віру, як сей, що почуває себе ним»2. 
С.  Томашівський переконаний, що «шляхта ясно усьвідомлювала своє становище, 
але не зовсім розуміла вагу загрози. Цілу козацьку хуртовину уважає вона за щось 
чуже, немов би ворог з якоїсь іншої держави вступив у границі посілостей, а невдо-
волення селян і взагалі русинів – це руська натура»3.

Потреба війська вимагала значних коштів, і на всіх сеймах ухвалено видатки на 
нього, але, як підмітив С. Томашівський, весь тягар було покладено, як завжди, на 
плечі селянства і міщанства. «Ці верстви в Галичині руські, – пише дослідник, – тож 
вийшло так, що невдоволені дотеперішнім станом ці елєменти мали кувати самі на 
себе ланцюги, що мали б сковати їх симпатії до Хмельницького»4. С. Томашівський 
навів підрахунки витрат на військо: в Галицькій землі – 20 тисяч злотих за 3 місяці, у 
Львівській – 20 тисяч злотих, у Перемиській – 40 тисяч злотих, у Белзькій – 36 тисяч 
злотих і в Сяноцькій – 10 тисяч злотих. Необхідні податки було стягнено в короткий 
час, і це ще більше загострило «вороже становище нижчих суспільних верств». Судо-
ві книги, зазначив історик, переповнені скаргами на здирства військових хоругв, що 
переходили краєм. Врешті, щоб хоч якось заспокоїти українське населення, на сеймах 
намагалися врегулювати релігійні відносини, «аби грецька віра була заспокоєна в 
своїх правах і претензіях»5. С. Томашівський вважав, що це «була спроба легко зами-
лити їм очі, аби вони не перейшли на сторону Хмельницького, що боронив право-
славну віру»6. Після того, як війська Хмельницького покинули Галичину, шляхта зра-
зу ж на своїх сеймах (15 грудня 1648 р.) прийняла ухвалу, щоб справи 
бунтівників-православних трактовано в судах без відклику на апеляції.

На основі опрацювання віднайденого у бібліотеці львівського Оссоленіуму руко-
писного кодексу (217 аркушів) райці Львова Самуїла Казимира Кушевича7, С. Тома-
шівський підготував дуже цікаве дослідження з історії облоги Львова в 1648 р. вій-
ськами Б. Хмельницьким8. Згодом, у 1913 р. у серії «Жерела до історії України-Руси» 
він видав рукопис Кушевича мовами оригіналу (латинською та польською), разом із 
трьома записками латинських монастирів (єзуїтського, францисканського та доміні-
канського) середини XVII ст.9.

1 Там само. – С. 9.
2 Там само. – С. 10.
3 Там само. – С. 12.
4 Там само. – С. 1.
5 Там само. – С. 19.
6 Там само. – С. 20.
7 Історик надав йому цікаву характеристику: «Його мова латинська дуже гарна. Він ознайомле-

ний широко з всесвітньою історією [...]. При нагоді при описі подій козацької війни наводить при-
клади з історії римської, польської, німецької, французької. Він глибоко релігійна людина, але не 
до пересади, твердий католик, але не фанатик» (Томашівський С. Самуїл Казимир Кушевич, райця 
львівський і його записна книжка // Записки НТШ. – 1897. – Т. ХV. – С. 7).

8 Томашівський С. Самуїл Казимир Кушевич, райця Львівський і його записна книжка.  – 
С. 1–24.

9 Жерела з історії України-Руси. Літописні пам’ятки з  р. 1648–1657 (зібрав і впорядкував 
С. Томашівський). – Л., 1913. – Т. VI. – 244 с.
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Дослідник ґрунтовно проаналізував політичний, національний і релігійний образ 
міщанського стану, розглянувши його на тлі загального становища тодішнього Льво-
ва. Історик вважав, що до середини ХVІІ ст. Львів прийшов уже в своєму занепаді, 
який був зумовлений цілою низкою причин. «Значення і зріст міст взагалі, так само і 
польських, до ХVІІІ ст. залежали головно від розвитку торгівлі і промислу, що було 
монополем міським, – пише С. Томашівський, – а гарантією розвитку торгівлі і про-
мислу, а за тим і добробуту міщанства єсть городська самоуправа. Без автономії, без 
імунітетів неможливий був більший зріст міста серед феодального і чисто шляхет-
ського устрою державного. Такою гарантією для міст в Польщі було право магде-
бурзьке»1.

Автор проаналізував організацію міського уряду на підставі записок одного з 
його чільних представників – райці С. Кушевича, вказав на її переваги та недоліки. 
Найважливішим недоліком, на його думку, було те, що основна маса міщан була від-
сторонена від управи містом, яка «стала тільки аристократичною». Розглядаючи не-
гаразди внутрішнього життя, С. Томашівський акцентував особливу увагу на відно-
синах «народово-релігійних». «Нетерпимість релігійна, – пише історик, – розбивала 
мешканців Львова на ворожі табори: католиків, русинів, вірмен, а боротьба межи 
ними від часу приходу єзуїтів (1591 р.) значно загострилася»2. До цього варто додати, 
вважав дослідник, і тодішнє становище євреїв: «Мало-помалу жиди, хоч нібито об-
межені в правах, одначе на основі надзвичайно корисних привілеїв з 1264 р. і 1368 р. 
беруть в свої руки торгівлю і ремесло. Витискують християн»3. 

Неправильно думати, зазначив С. Томашівський, що в середині ХVІІ ст. Львів «не 
має вже ні сліду давньої величі і давнього значіня. Він ще визначався і силою, і рухом 
торговельним, і осьвітою своїх міщан. Організація міська, хоча і з хибами, була дово-
лі ще міцна. Війна козацька під керівництвом Хмельницького була, може, найтяж-
чим тараном, що поховав славу Львова, а облога турецька з 1672 р. довершила діло»4.

На підставі записів С. Кушевича, а також 23 листів, в яких описана облога Львова 
козацькими військами 1648 р., написаних ним у Варшаву до близької особи, яка обер-
талася при королівському дворі (під свіжим враженням від подій, які автор бачив «з 
львівської гори»), дослідник звернув увагу на те, що на початку козацького повстання 
львівський патриціат дививсь на нього, як на «звичайну ребелію, що дасть Бог, потоп-
че сила воєводів». Однак у процесі його розгортання зростає тривога: «У Львові, у 
самій хаті, єсть ворог, що ще не підіймив руки, але вірою і почуванням ребелізантам 
близький. То певна річ, що люди грецької віри з охотою виглядають ворога»5. С. Тома-

1 Томашівський С. Самуїл Казимир Кушевич, райця Львівський і його записна книжка. – С. 3.
2 Там само. – С. 5.
3 Там само. 
4 Там само. – С. 6. Згодом С. Томашівський повернувся до цієї теми в дослідженні «Погляд на 

стан Львівської землі (в половині ХVІІ ст.)», зауваживши, що «для Підкарпатської України був се 
початок фатального упадку і зловіщої мертвоти на більш ніж дві сотні літ». За даними дослідника, 
«втрата людності властивої Львівської землі, доходила до 60%. Крім того, в 1649 році близько 500 
місцевостей Львівської землі склали присягу, що в зв’язку з великими руйнуваннями і збитками, 
завданими їм в ході тієї війни, не можуть сплачувати податки» (див.: Томашівський С. Погляд на 
стан львівської землі (в половині XVII ст.) // Жерела до історії України-Руси. – Л., 1901. – Т. V. – 
С. L, LII).

5 Томашівський С. Самуїл Казимир Кушевич, райця львівський і його записна книжка. – С. 9.
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шівський зазначив, як тонко С. Кушевич підмітив «почування і бажання тодішніх 
Русинів у Львові, які були поділені межи сьвященством і міщанством». Вони підтри-
мували православних священиків у протистоянні католицизму і унії, але водночас 
мали також власні інтереси з міщанством, «як станом, що не мав нічого спільного ні 
з козацтвом, ні з селянством»1.

Взагалі, щодо селянського руху, Кушевич не стримував себе і вживав слова «повні 
погорди»: «мотлох», «гультяйство», «хлопство» тощо. «Нехай на зле вийде, – пише 
С. Кушевич, – сільському найнижчому зі слуг наших станови, що відкинувши послух 
панам і Речі Посполитій, против нас батькобійчу зброю ухопив»2. І далі: «[...] Селяни 
перейшли границі розуму і покори, зненавидівши власть панів, жадобу свою не мо-
жучи правом, залізом і силою нагодувати постановили»3. С. Томашівський зауважив, 
що «коли б Хмельницький займив був Львів, тим самим став би він уже фактичним 
паном Галицької Руси. Але, як у всіх ділах його, бачимо якусь повздержаність і ва-
ганє, так само й в справі облоги Львова – Хмельницький як і більша часть старшини 
козацької мав перед очима лише інтереси козацтва, що були зовсім чужі Галицькій 
Русі»4. Молодий історик ще не пояснив, чому Богдан Хмельницький пішов з-під 
Львова, так і не зайнявши його. До цього питання він повернувся в 1913 р., зробив-
ши докладний аналіз ситуації, і чітко зазначив своє бачення цієї проблеми.

Досить тверезою і раціональною виглядала думка С. Кушевича, яку навів С. Тома-
шівський, з приводу значення Львова для Польщі: «[...] Тратимо сі краї, оборону, за-
мок найсильніший проти варварів, праве око Речі Посполитої, скарбницю, звідки 
гроші, головна пружина у війні, одинокий спільний торг королівства, де всякі товари 
привозяться зі Сходу»5. Історик звернув увагу на те, що за безперечні заслуги Львів 
було нобілітовано 1659 р., чим урівняно у правах з Краковом, Варшавою і Вільно та 
допущено до прав шляхетських, до участі в елекції, дано право закупівлі земель, але, 
автор з іронією зауважив, наче у насмішку Львів «дістав титул, коли саму річ стра-
тив»6. Спираючись на записи С.  Кушевича, історик описав незгоду серед уряду і 
шляхти та водночас звернув увагу на «відпорну силу міщан львівських» – «почутє 
єдності, самосьвідомість і патріотизм, та великий вплив польського духовенства. 
Мотиви його поступування ясні: тут стали до боротьби церков православна і като-
лицька. Львів був для католицизму пунктом опори»7. Наголосимо, що молодому іс-
торику вдалося на основі цікавого історичного джерела відтворити широку панора-
му суспільного і політичного життя Львова середини ХVІІ ст. під час його облоги 
козацьким військом Б. Хмельницького.

До теми козацької війни під проводом Богдана Хмельницького проти Польщі 
С. Томашівський звертався неодноразово, аналізуючи її різні аспекти. До 250–ї річ-
ниці визвольної війни українського народу НТШ видало ювілейний том «Записок», 
в якому надруковано дві його історичні розвідки. Свою студію «Народні рухи в Га-
лицькій Русі 1648 р.» дослідник побудував на величезному архівному матеріалі, в ос-

1Там само. – С. 9.
2 Там само. – С. 21
3 Там само. 
4 Там само. – С. 13.
5 Там само. – С. 21.
6 Там само. – С. 1.
7 Там само. – С. 14.
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новному судових актах та ухвалах шляхетських сеймів, віднайдених ним у Бернар-
динському архіві Львова і надрукованих у IV томі «Жерел до історії України-Руси». 
С. Томашівський чітко означив завдання своє роботи – простежити, яким «був сти-
хійний рух українсько-руського народу в Галичині» на підтримку повстання Богдана 
Хмельницького. Автор заявив намір «прослідити народне житє у всій глибині, сяга-
ючи дна»1.

Дослідник звернув увагу на суттєву різницю політично-суспільних обставин на 
Подніпров’ї і Галичині. Там маси вливаються в козацтво, а тут народні рухи, хоч і 
залежні від козацтва, але мають багато свого внутрішнього, індивідуального харак-
теру, як у причинах і формах, так і в наслідках. На думку С. Томашівського, саме ця 
різниця зумовила те, що в дотеперішній історіографії Хмельниччини дослідження 
народних повстань у Галичині 1648 р. були майже відсутні. Зокрема, відомий історик 
М. Костомаров, досліджуючи національно-визвольну війну українського народу, об-
межився лише зауваженням, що в Галичині перебувало численне польське військо, 
тому велике повстання тут стало неможливим.

Більшу частину своєї роботи С. Томашівський присвятив досить детальному роз-
гляду народних виступів у Галичині в 1648 р. Він дослідив більшість проявів непоко-
ри владі окремо в дев’яти районах, починаючи з Теребовлянського – з простору між 
ріками Збруч і Стрипа. Далі перейшов до аналізу повстань на Товмаччині, Калушчи-
ні, Долинщині аж до Дрогобича і до околиць Рогатина, Бібрки, Щирця, Миколаєва, 
відтак – на територіях біля Бродів, Соколя, Рави-Руської, Перемишля і Ярослава. 
С. Томашівський вказав на деякі відмінності цих рухів у різних районах, а відтак звів 
їх в одну загальну картину. На підставі ретельного розгляду поодиноких проявів на-
родного руху в Галичині історик прийшов до переконання, що «про якусь одноціль-
ну, систематично ведену організацію цілого повстання мови нема»2, тому що «на не-
великім розмірно просторі Галичини бачимо до десятка значнійших центрів бунту 
[...] ледве не друге село було осібно організоване»3.

Оцінюючи характер народних рухів у Галичині 1648 р., дослідник звернув увагу на 
те, що польська історіографія однозначно називала їх соціальними, втім, наголосив 
він, так вона оцінювала не лише селянські повстання, а й усю козаччину. На проти-
вагу цим твердженням С. Томашівський зазначив, що така оцінка вочевидь завузька: 
«Народні рухи в Галичині не були чисто соціяльними, бо є ще мотиви бунту політич-
ні, національні і релігійні»4. Цим, вважав історик, боротьба українського народу се-
редини XVII ст. відрізнялася від всіх селянських війн на Заході, зокрема, французь-
кої жакерії, німецьких рухів періоду Реформації, де дійсно виняткову роль 
відігравали соціальні мотиви.

Детально зупинився історик на з’ясуванні саме релігійних причин, які були тісно 
пов’язані з національними, а також проаналізував мотиви участі в цих рухах україн-
ської шляхти. Наслідки 1648 р. для Галичини С. Томашівський розглянув у трьох ас-
пектах – юридичному, економічному та політичному. Найважливішими, на його 
думку, були економічні наслідки, тому що «запанувала в Галичині страшна руїна і 

1 Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. // Записки НТШ. – 1898. – Т. XXIII-
XXIV. – С. 2.

2 Там само. – С. 112.
3 Там само. – С. 119.
4 Там само.
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треба було довгого часу, щоб край двигнувся до ліпшого стану»1. Політичні наслідки 
повстань 1648 р. С. Томашівський проаналізував на основі подальшого розвитку сус-
пільно-політичного життя краю. Передовсім воно характеризувалося великою мі-
грацією польських селян і міщан у Східну Галичину і, як наслідок, була досягнута 
значна перевага польського елементу в багатьох її місцях. Посилення асиміляції і 
зменшення відпорності українського населення, зневіра у власні сили і зникнення 
будь-якої надії на панування українців у Галичині – ось, на думку С. Томашівського, 
далеко не повний перелік гірких наслідків 1648 р. Щоправда, він також виділив єди-
ний, на його думку, позитивний результат цих рухів для Галичини – «першу прояву 
одної загальної української національної ідеї»2.

Необхідно зазначити, що використаний С. Томашівським у його студії джерель-
ний матеріал, був великою мірою одностороннім. Це в основному судові акти, зі-
знання і протоколи допитів обвинувачуваних, яких зазвичай катували, що змушува-
ло приховувати або перекручувати інформацію. Такий підхід молодого історика до 
добору джерел та їх інтерпретації був концептуально не цілком продуктивним. Тому, 
незважаючи на чималу кількість наведених важливих фактів, спостережень і виснов-
ків, розвідка С. Томашівського не змогла претендувати на всебічну реконструкцію 
життя Галичини середини XVII ст. Варто також зауважити, що не з усіма оцінками і 
висновками молодого дослідника можна беззастережно погодитись. Так, розглядаю-
чи мотиви походу Хмельницького в Галичину, він помилково вважав, що «Хмель-
ницький попав у таке положенє, в якім знаходиться корабель, киданий самовільно 
морськими хвилями»3, і начебто озброєні селянські маси змусили його іти далі на 
Захід. С. Томашівський зробив деякі поспішні висновки, зокрема, оцінив як «безціль-
ні» облоги козаками Львова і Замостя4. З часом його погляди на ці питання зазнали 
певної еволюції, і він дещо змінив свої попередні оцінки та висновки в наступних 
своїх дослідженнях. Проте ця студія досить показова для аналізу початків наукової 
роботи С. Томашівського над козацькою проблематикою.

Праця С. Томашівського здобула певне визнання і популярність у Галичині, свід-
ченням чого стали переробки, які були написані на її основі. Автор однієї з них – 
В. Будзиновський5, інша була анонімною6. З цього приводу С. Томашівський подав 
клопотання про порушення його авторського права7. На сторінках часопису «Діло» 
зав’язалася жвава дискусія, яка значно розширює наше уявлення про аксіологічні 
підходи молодого дослідника до наукової роботи, його бачення основних складових 
успіху серйозної історичної праці. У відповідь на намагання В. Будзиновського ви-
правдатися тим, що акти і джерела, якими користувався С. Томашівський, були до-
ступні також йому, останній заявив, що «ті панове не бачили архіву навіть із далека, 
про працю в нім не мають ні найменшого поняття, не знають, приміром, що історич-

1 Там само. – С. 127.
2 Там само. – С. 89.
3 Там само – С. 19.
4 Там само. – С. 21.
5 Будзиновський В. Хмельниччина в Галичині на підставі матеріалу, зібраного і обробленого 

д-м С. Томашівським. – Л., 1906.
6 Хмельниччина в Галичині і її хиби, на підставі праці д-ра С. Томашівського «Народні рухи в 

Галицькій Руси «. – Л., 1906.
7 Діло. – Л., 1906. – Ч. 116. – С. 2.
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ні факти треба було інтенсивно збирати майже три роки. Не розуміють, кілько-то 
часу і праці ума треба вложити в те, щоб із маси сирого, уривкового, суперечливого, 
неповного матеріялу сотворити одноцільне, критичне історичне оповідання»1. 

Праця С.  Томашівського одержала схвальні відгуки сучасників. Зокрема, в 
«Киевской старине» було відзначено повноту висвітлення проблеми та майстерність 
автора у зведенні архівних даних в одну цільну картину, яка давала багатий матеріал 
для розуміння устремлінь галицько-руського суспільства в 1648 р.2 У «Літератур-
но-науковому вістнику» її названо «визначним явищем» у нашій історичній літера-
турі і наголошено на «вповні солідному і науковому» методі роботи3.

У 1904 р. С. Томашівський запропонував працю «Народні рухи в Галицькій Русі 
1648 року» для здобуття докторського ступеня у Львівському університеті. У своїй 
рецензії на неї М. Грушевський відзначив, що праця більш ніж відповідає вимогам, є 
науковою, вповні самостійною розвідкою, методично базованою на новому, автором 
зібраному матеріалі4. Згодом у своїй багатотомній «Історії України-Руси» М. Грушев-
ський зазначив, що єдиним авторитетом у питанні народних рухів Галичини під час 
повстання Хмельницького є розвідка і зібрані С. Томашівським матеріали5.

На основі записок С. Кушевича молодий історик підготував для ювілейного тому 
«Записок НТШ» ще одну розвідку про перший агітаційний лист Б. Хмельницького, 
вважаючи його «автентичним»6, а наведений літописцем С. Величком варіант «дуже 
зіпсований пізнішими вставками». Це викликало скептичну реакцію М. Грушевсько-
го, який зазначив, що «автентичних універсалів з покликом до повстання (від Хмель-
ницького) [...] не маємо і лишається під сумнівом, чи були вони дійсно». Щодо «пер-
шого зазивного листа Хмельницького, переказаного в записках С. Кушевича, то, на 
його думку, «риторичний і бідний змістом текст без сумніву являється тільки літера-
турним утвором»7.

Як уже зазначалось, в 1913 р. С. Томашівський підготував велику збірку докумен-
тів до історії Хмельниччини в Галичині, що склала окремий том «Жерел до історії 
України-Руси». У ньому вчений надрукував свою чергову розвідку8, присвячену по-
ходові козацьких військ у Західну Україну в 1648 р. Ця праця, на думку І. Крип’яке-
вича, стала «найбільш замітною появою в українській історіографії про часи Хмель-
ниччини»9, бо «значно посувала наперед студії над тою великою епохою»10.

С. Томашівський стверджував, що об’єктивне пізнання національно-визвольної 
війни українського народу значно стримувалося певним перепонами, які були на-

1 Томашівський С. Як се називати? Причинок до наших літературних звичаїв  // ЛНВ.  – Л., 
1906. – Т. ХХХІV. – Кн. Х–ХІІ. – С. 505.

2 Бібліографія // Киевская старина. – 1898. – Т. LXIII, кн. Х. – С. 66.
3 Бібліографія // ЛНВ. – Л., 1898. – Т. ІІІ. – С. 54.
4 Див. перший додаток до книги.
5 Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. VІІІ. – К., 1995. – С. 83, 86, 89.
6 Томашівський С. Перший зазивний лист Хмельницького // Записки НТШ. – 1898. – Т. ХХІІ–

ХХІV. – С. 1–9. У рецензії в «Киевской старине» наведений ним текст листа назвали «правдоподо-
бним». Див.: Киевская старина. – 1898 – Кн. Х. – С. 67.

7 Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – Т. VІІІ. – Ч.ІІ. – С. 193.
8 Томашівський С. Межи Пилявцями і Замостєм // Жерела до історії України-Руси. – Л., 1913. – 

Т. VІ. – С. 1–152.
9 Ілюстрована Україна. – Л., 1913. – Ч.ІІ. – С. 38.
10 Крип’якевич І. Хмельниччина в новім осьвітленню // Діло. – 1914. – Ч. 26. – С. 2.
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слідком односторонності джерел: «[...] Не лише чужинці, а й ми самі, – пише дослід-
ник, – привикли дивитись на Хмельниччину, головно на її перші роки крізь скла, 
поставлені польськими старими і новими істориками»1. Тож він поставив перед со-
бою завдання зібрати якомога більше джерел до її історії, і, докладно вивчивши їх, 
спробувати розв’язати неясності та суперечності, щоби навіть «із односторонніх 
свідчень витеребити зерно історичної правди чи прийти до неї близько»2.

У роботі зроблено ретельний критичний огляд висновків попередніх дослідників, 
звернено увагу на їхні методологічні помилки. Насамперед, на думку С.  Томашів-
ського, політичний бік війни не може бути належно оцінений без огляду на її вій-
ськову складову, а такого зіставлення ніхто з істориків ще не робив. Твердження про 
світогляд Хмельницького та козацької старшини, який начебто виробився тільки 
після повернення з Галичини наприкінці 1648 р. до Києва, С. Томашівський вважав у 
своїй основі помилковим. Він розглянув події осені 1648 р. з позицій тих докорів, які 
висувались в історіографії проти Хмельницького як політика і стратега («недостача 
рішучості», «даремне гаяння часу під Львовом» та ін.). Аналізуючи хід військової 
ради в Старокостянтинові, яка відбулася після Пилявецької битви, 23 вересня 1648 р., 
учений спростував висновки польського історика В. Коховського про те, що рішення 
іти на Захід було прийнято внаслідок «уступки домаганням черни» (ми вже зазнача-
ли вище, що він сам притримувався подібних поглядів у своїх ранніх студіях).

Опрацювавши весь комплекс матеріалів, C. Томашівський висунув нову гіпотезу 
про те, що Хмельницький повів своє військо далеко на Захід не з метою здобуття Га-
личини і знищення Польщі, а лише з причин суто тактичних, щоби забезпечити собі 
панування над Дніпром. Серед них історик виділив, зокрема, бажання Хмельниць-
кого не дати розбитим польським військами зібратися, спаралізувати їхні дії, нагна-
ти страх на Польщу і тим зробити її податнішою на українські домагання, здобути 
посередній вплив на вибори нового короля і т. ін. І, звичайно, одним із мотивів похо-
ду Б. Хмельницького на Захід, на думку С. Томашівського, був погляд на позицію та-
тар. Хмельницький не хотів виставляти власні землі на татарський грабіж (вчений 
допускав, що такі погрози з їхнього боку були), а волів повести їх далі, «де знайдеть-
ся плата за їх союз»3.

Один із найкращих знавців епохи Хмельницького І. Крип’якевич згодом у своєму 
фундаментальному підручнику з історії України підтвердив зазначену тезу С. Тома-
шівського про причини походу Хмельницького на Захід4. Визначивши мету козаць-
кого походу і його показово демонстраційний характер, C. Томашівський ґрунтовно 
розглянув хід воєнної кампанії, яка дуже суперечливо трактувалася попередніми 
дослідниками. Торкаючись проблеми чисельності козацької армії під Львовом, уче-
ний відкинув як хибні наведені польським істориком Л. Кубалею дані, зауваживши, 
що означену ним кількість війська (біля півмільйона) потрібно істотно зменшити. 
Причину такого перебільшення він вбачав у намаганні поляків піднести свою заслу-
гу в обороні Львова. Дослідник вважав, що вони не зовсім розуміли характер україн-
ської армії, не бачили суттєвої різниці між козаками і селянськими загонами, які 
«мали лише відносну мілітарну вартість»5.

1 Томашівський С. Межи Пилявцями і Замостям . – С. 2.
2 Там само. – С. 2.
3 Там само. – С. 10.
4 Крип’якевич І. Історія України. – Л., 1990. – С. 174.
5 Томашівський С. Межи Пилявцями і Замостєм. – С. 40.
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Історик детально зупинився на характеристиці селянських частин не лише тому, 
що вони творили ліве, радикальне, крило української політики того часу, а й тому, 
що вони відігравали головну роль в облозі Львова, де регулярні козацькі загони май-
же не брали активної участі у воєнних операціях. Дослідник по-новому, детально – 
день за днем – відтворив облогу українськими військами міста, спростовуючи фан-
тазії польського автора Б.  Зіморовича, який втік тоді зі Львова, а відтак описав 
облогу з чужих слів. Опираючись на історичні документи, С. Томашівський катего-
рично відкинув твердження про жахливі грабування передмість і ті варварства, які 
польська історична традиція приписувала військам Хмельницького. Він зауважив, 
що гетьман заборонив робити непотрібні шкоди і під стінами Львова дав багато свід-
чень своєї гуманності. Історик навів дивовижний факт про те, що Хмельницький 
подбав, щоб обложеному місту «не хибувало води», наказавши козацьким частинам 
оточити долину, щоб ніхто не міг зруйнувати водогін1.

Говорячи про відкуп Львова, С. Томашівський описав хід переговорів та навів ли-
сти Б. Хмельницького до магістрату. Різні цифри викупу, що зустрічалися у старій і 
новій історичній літературі та джерелах, історик пояснив тим, що до нього була 
включена велика частина товару, який оцінювався неоднаково. Цікаво, що Хмель-
ницький дещо з цінних церковних речей, даних йому як відкуп, відіслав назад до 
церков. С. Томашівський подав суму відкупу Львова у грошах – 220 000 злотих, що 
становила лише шосту частину того, що взяв з міста Я. Вишневецький на його обо-
рону (1,5 млн злотих)2.

Не обминув своєю увагою вчений також проблему, пов’язану з львівськими євре-
ями. Історик єврейської громади Львова Маєр Балабан стверджував, нібито Хмель-
ницький, довідавшись, що пани з міста втекли, домагався видати йому всіх євреїв. 
С. Томашівський назвав таке твердження містифікацією3, оскільки навіть поважний 
єврейський хроніст Ганновер ніде про це нічого не написав, не було про це жодної 
згадки також в інших документах. Навпаки, зазначив історик, пропозицію львів-
ського магістрату «стягнути з жидів стілько, стілько сам зможе» Хмельницький від-
хилив. Дослідник звернув увагу також на те, що оборонці Львова не могли пояснити 
таку гуманність з боку Хмельницького і тому говорили, що лише «Боже чудо вряту-
вало безпомічне місто».

Не маючи автентичного тексту з докладним означенням домагань Хмельницького 
від новообраного короля, на вибір якого, як вважав дослідник, він мав певний вплив, 
С. Томашівський відтворив їх з поодиноких згадок у документах та записках сучас-
ників. Він виділив у вимогах Хмельницького чотири принципові пункти: 1) загальна 
амністія; 2) повернення давніх вольностей і збільшення реєстру; 3) заборона поль-
ському війську переступати за річку Случ; 4) скасування релігійної унії і повернення 
всіх православних православній церкві4.

Молодий учений звернув увагу на те, що у другому і третьому пунктах виразно 
висловлена ідея основного перевороту в політичних відносинах Польщі і України: 
ідея «державно-правової окремішності козацької території», яка становила більш 
ніж половину українських земель. С. Томашівський дійшов висновку, що національ-

1 Там само. – С. 45.
2 Там само. – С. 63.
3 Там само. – С. 127.
4 Там само. – С. 99.
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но-політична свідомість Хмельницького вже чітко визначилася під мурами Львова, а 
не після його повернення до Києва, як стверджували попередні історики. Таким чи-
ном, на думку дослідника, до своїх воєнних успіхів гетьман додав великий диплома-
тичний успіх. Цікаво, що Хмельницький не надавав великої ваги конкретним відпо-
відям короля на свої домагання, бо і без того, вважав історик, мав достатній 
моральний успіх своєї політики, і тому козацьке військо, не чекаючи відповіді з Вар-
шави, повернуло додому, в Україну1.

Праця С. Томашівського хронологічно охопила лише два місяці визвольної війни 
під проводом Б. Хмельницького, але навіть у такій обмеженій у часі темі автору вда-
лося досягти серйозних теоретичних висновків, які відкривали нові горизонти для 
наступних історичних досліджень. Автор зміг дати не тільки поверховий огляд по-
дій, а й вникнув у суть історичних процесів, зробив багато важливих заміток про 
структуру Хмельниччини і провідні напрямки тодішньої політики українського 
гетьмана. Цілу низку висновків, зроблених С. Томашівським на основі опрацьовано-
го джерельного матеріалу, по-новому висвітлювали політику Б. Хмельницького під 
час походу в Галичину у 1648 р. і були цінним внеском ученого у випрацювання даної 
проблеми українською історіографією.

Зовнішньополітична діяльність Б. Хмельницького знайшла свого зацікавленого 
дослідника в особі Мирона Кордуби. Навчання у Віденському університеті, що тоді 
був відомим центром вивчення дипломатичних відносин, сприяло його науково-до-
слідницькому вибору. Лекції вчених зі світовими іменами – М. Бідінгера, Е. Мільба-
охера, О. Редліха, А. Франціса, А. Пенка, В. Томашека і, особливо, професора Прібма-
на дали ґрунтовну основу молодому історику для його майбутніх досліджень. Під 
керівництвом професора Прібмана у Віденському державному архіві він опрацював 
документальні матеріали венецького дипломатичного архіву з тих часів, коли Вене-
ція була під протекторатом Австрії. На їх основі галицький дослідник підготував 
серйозну роботу2, у якій по-новому трактував деякі проблеми дипломатичної історії 
періоду Хмельниччини.

М. Кордуба ретельно вивчив листи венецького посла у Відні Ніколо Сагредо, кот-
рий безпосередньо займався підготовкою посольства до козаків від свого імені, 
оскільки Венецька республіка відразу не хотіла виставлятися, не маючи певності, що 
Хмельницький прийме їхнього посла. У цих листах історик знайшов дуже цікаві по-
дробиці щодо особи українського гетьмана, зокрема свідчення про його вік – 54 
роки3. Таким чином, ще одним, раніше не знаним джерелом, він зміг перевірити вже 
відомі дані. З листа папського нунція у Варшаві Торреса до Сагредо вчений навів 
його слова про те, що послові (а ним став за порадою Торреса Альберто Віміна) буде 
достатньо знання латинської та італійської мов, бо Хмельницький ці мови добре ро-
зуміє4. Кордуба зауважив, що “інформація нунція тільки в части була вірна. Вправді 
знав Хмельницький латинську мову і на тій мові він говорив з венецьким послом, але 
італійської мови не знав ні гетьман, ні ніхто серед старшин”5. Історик документально 

1 Там само. – С. 109.
2 Кордуба М. Венецьке посольство до Хмельницького (1650 р.)  // Записки НТШ.  – 1907.  – 

Т. LXXVIII. – С. 51–89.
3 Там само. – С. 67–68.
4 Там само. – С. 71
5 Там само. – С. 54.
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спростував загальноприйняту думку про те, що король Ян Казимир не знав про по-
сольство Альберто Віміни до козаків.

Метою нового посла дослідник вважав спробу схилити Хмельницького до війни з 
Туреччиною, з якою Венеція вела затяжну боротьбу. Він докладно вивчив звіти ав-
стрійських послів Шмідта і Ренігера з Царгорода, які чітко вказували на плани Вене-
ції, щоб Хмельницький “приложив свою сильну руку до цієї війни”1. Однак, зробив 
висновок історик, метою посольства не було безпосерднє укладання якогось догово-
ру (як вважали попередні дослідники), а найімовірніше, підготовка ґрунту до спіль-
ного порозуміння для майбутнього офіційного посольства. Дослідник докладно ре-
конструював подорож Віміни по Україні на основі його опису2, доповнюючи іншими 
архівними матеріалами. Особливу увагу він звернув на дані венецького посла про 
добробут в Україні, що суперечило вже усталеним в історіографії поглядам про 
страшне її знищення і спустошення. Ціна продуктів, наведена Віміною3, відрізнялася 
від даних М. Костомарова про велику дорожнечу в Україні в ту пору. На жаль, моло-
дий учений тільки констатував наведені суперечності, не зазначивши чітко своєї 
думки про їх причини.

Докладно описав М. Кордуба також хід переговорів Віміни з Хмельницьким, про-
тягом яких відбулися, зазначив він, три зустрічі між ними. Історик акцентував увагу 
на великому дипломатичному хисті українського гетьмана, який не бажав бути втяг-
неним у війну з Туреччиною і водночас не хотів різкою відмовою рвати “тої нитки, 
яка завязувалася між ним і Венецією”4. Він робив свою можливу допомогу у війні 
безпосередньо залежною від участі в ній татар, бо це на певний час забезпечило б 
спокій на південних кордонах України. З формального боку, наголосив історик, по-
сольство Віміни мало негативний результат (цей висновок був загальноприйнятий у 
тодішній історіографії), але, на його думку, позитивним наслідком цих зустрічей 
було те, що обидві сторони мали всі підстави вважати їх основою для подальших 
переговорів, які планувалися, але через загострення відносин між Польщею і козака-
ми не відбулися5.

Таким чином, на підставі опрацьованого джерельного матеріалу М. Кордубі вда-
лося відтворити ще одну сторінку історії широких дипломатичних зносин Хмель-
ницького, які свідчили про вагу і значення, яке здобула молода козацька держава 
серед європейських країн. Після консультацій з М. Грушевським М. Кордуба вирі-
шив не чекати, доки збереться ціла збірка актів, а “долучити їх до розвідки на ту 
моду, як роблять французькі учені”. Надруковані в додатках документи, які він подав 
до своєї роботи, особливо листи і звіти посла Віміни, певним чином збагатили дже-
рельну базу дослідження Хмельниччини6. Шкода, що ці оригінальні документи істо-
рик надрукував не повністю, а лише навів витяги з них, що, звичайно, зменшувало 
наукову вартість додатків.

1 Там само. – С. 59.
2 Переклад з латинської мови опису А. Вімини зі своїми коментарями зробив український істо-

рик Никандр Молчановський і опублікував у журналі «Киевская старина» (1900.  – Т.  LXVIII, 
кн.  І.  – С.  62–75). Позитивною рецензією на неї відгукнувся С.  Томашівський. Див.: Записки 
НТШ. – 1901. – Т. XL. – С. 13–15.

3 Кордуба М. Венецьке посольство до Хмельницького... – С. 79–81.
4 Там само. – С. 65.
5 Там само. – С. 66.
6 Кордуба М. Венецьке посольство до Хмельницького (1650 р.). – С. 66–89.
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Ще одна дипломатична акція, пов’язана зі спробою австрійського посередництва 
між Польщею і Хмельницьким, стала предметом історичного дослідження М. Корду-
би1. Взагалі, ця проблема вже була порушена в історіографії, але ще не знайшла оста-
точного розв’язання. Про посольство Фердинанда III до козаків згадував польський 
історик В. Коховський, щоправда дуже поверхнево і не в усьому згідно з історичними 
подіями. Побіжно про це також писали М. Костомаров, В. Соловйов та “Історія Ру-
сів”. Однак усі вони покликувались на лист Б. Хмельницького до російського царя від 
13 березня 1657 р., в якому гетьман, з огляду на тодішнє політичне становище і з 
метою маскування своїх власних планів, дещо тенденційно, вважав дослідник, пред-
ставив місію цісарського посольства до Чигирина.

Критичний аналіз та влучну інтерпретацію джерел щодо цього посольства впер-
ше здійснив молодий галицький учений у спеціальній розвідці. Основуючись на до-
кументах, які він знайшов у віденських архівах, зокрема, на протоколах засідань ці-
сарської таємної ради, М. Кордуба висловив здогад, що вперше польський король Ян 
Казимир звернувся з проханням до цісаря про посередництво на початку 1656  р. 
Своє твердження він обґрунтував інформацією із записки члена цісарської таємної 
ради Вальроде2. Інших звісток про це в історіографії ще не було. На думку М. Корду-
би, процес дипломатичного посередництва Австрії значно прискорили звістки про 
те, що Хмельницький веде переговори зі шведським королем. Донесення одного з 
найкращих австрійських дипломатів того часу Лізоля від 7 квітня 1656 р. про прихід 
козацьких послів до Карла X Густава (його історик наводить у додатках до праці), 
були яскравим доказом цього3.

Дослідник докладно опрацював протоколи наради австрійських міністрів, де ви-
рішувалася справа посольства до Хмельницького. На основі архівних документів він 
дав характеристику очільника посольства до козаків. Ним став архієпископ з Марти-
нополя Петро Парчевич. Історик звернув увагу, що на його вибір могло вплинути те, 
що цей активний діяч за звільнення південних слов’ян з-під турецького іга, болгарин 
за походженням, знав “козацьку мову”4.

На основі записок капелана Марціановича, який виконував обов’язки секретаря 
посольства, дослідник докладно описав подорож цісарської делегації в Україну. Він 
зауважив, що у звітах Марціанович, безперечно, перебільшував різні небезпеки, які 
загрожували посольству в дорозі, і занадто чорними фарбами змальовував зруйну-
вання тих країв, через які йому доводилося їхати. Разом із тим, М. Кордуба зробив 
надзвичайно цікаві порівняння з описами венецького посла Віміни, який переїжджав 
майже тією самою дорогою шість років перед тим (1650 р.). Вони привели його до 
висновку про значне нищення, яке принесла кількарічна війна українським землям.

Дослідник виклав своє бачення причин, які спонукали Хмельницького переслати 
вірчі грамоти австрійського посольства до Москви та писати у своєму листі до царя, 
що посли намагаються відтягнути козаків від Росії, обіцяючи їм у Польщі вольності 
і цілковите усунення шляхти з української території. Цим гетьман, переконаний він, 

1 Кордуба М. Проба австрийського посередництва між Хмельницьким і Польщею // Записки 
НТШ. – 1908. – Т. LXXXIV. – С. 5–32.

2 Там само. – С. 10.
3 Там само. – С. 9.
4 Там само. – С. 13.
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намагався вбити клин між віленськими союзниками – Польщею та Москвою1. Таким 
чином, підсумував історик, Хмельницький дуже вміло використав прибуття австрій-
ського посольства у своїх інтересах. Оцінюючи загальні результати посередництва 
віденського двору, М. Кордуба вважав, що, хоч воно і не дало прямих “позитивних 
вислідів, але все-таки оставило одверте поле для дальших змагань в сім напрямі”2.

Отже, згадана праця М. Кордуби, в якій він на основі низки нових джерел глибоко 
дослідив і яскраво висвітлив цікаву сторінку дипломатичних дій Б. Хмельницького, 
не лише заповнила певну прогалину у вітчизняній історичній науці, а й істотно роз-
ширила уявлення про характер та основні напрямки його зовнішньополітичної ді-
яльності.

М. Грушевський високо цінував дослідницький талант свого учня, особливо в га-
лузі пошукової роботи в архівах. У 1907–1909 рр. він відрядив М. Кордубу від архео-
графічної комісії вивчати архіви Москви, Бухареста і Відня. Варто зазначити, що мо-
лодий історик вже мав певний досвід роботи з документами, адже під час служби у 
бібліотеці Віденського університету (1898–1900 рр.) він ґрунтовно опрацював багато 
матеріалів Віденського державного архіву. Листи М.  Кордуби до М.  Грушевського 
свідчать про те, що професор постійно допомагав молодому досліднику. Результатом 
продуктивної роботи М. Кордуби в архівах була цінна збірка першоджерел, які сто-
сувалися в основному дипломатичної історії періоду Хмельниччини3.

У Москві молодий дослідник зміг опрацювати матеріали польського архіву лише 
частково (цей архів ще навіть не був інвентаризований), узявши з нього акти, які 
стосувалися відносин між семигородським князем Юрієм II Ракоці та Хмельниць-
ким і Польщею. Взагалі, М. Кордуба збирався підготувати окрему монографію про 
політику Юрія II Ракоці, про що він писав у листі до М. Грушевського: “[...] Зв’язався 
з Томашівським (за вашою радою), і той відмовився від роботи про Ракоція, яку зби-
рався писати”. Проте, на превеликий жаль, запланована монографія так і не була на-
писана. Частину матеріалів московського архіву щодо дипломатичних зносин семи-
городського князя з Хмельницьким, історик використав у вступній розвідці до 
вищезгаданої збірки документів4.

У цій розвідці дослідник зробив докладний огляд міжнародного становища і ди-
пломатичних зусиль різних зацікавлених європейських держав після смерті польсько-
го короля Владислава IV. М.  Кордуба детально проаналізував табори прихильників 
обох головних претендентів на корону Яна Казимира і Карла Фердинанда – братів 
померлого короля. На основі вивчення листів вельмож і сенаторів він змалював об-
раз “партійних” угрупувань, подав загальну картину розташування сил в останніх 
тижнях перед елекційним сеймом. Історик звернув увагу також на третю кандидату-
ру – семигородського князя Юрія ІІ Ракоці. Він навів документ, який містить першу 

1 Там само. – С. 21–22.
2 Там само. – С. 25. Історик Теодор Мацьків у своїй статті про цісарське посольство до Б. Хмель-

ницького підтверджує висновок М. Кордуби, що місію П. Парчевича було використано в інтересах 
козацької держави. Див.: Мацьків Т. Цісарське посольство до Б. Хмельницького у 1657 році у світлі 
австрійських документів // УІ. – 1974. – Ч. 4. – С. 9, 10, 15.

3 Кордуба М. Акти до Хмельниччини (1648–1657). Матеріали до історії української козаччини. 
Т. V. // Жерела до історії України-Руси. – Т. ХІІ. – Л., 1911. – 547 с.

4 Кордуба М. Боротьба за польський престол по смерти Володислава IV (Акти до Хмельнич-
чини...) // Жерела до Історії України-Руси. – Т. XII. – Л., 1911. – С. 1–60.
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згадку про нього як претендента на польський престол – це звіт посла брандербурзь-
кого електора Говербека від 24 червня 1648 р.1. У зв’язку з тим, що справа про третю 
кандидатуру в історіографії була ще мало досліджена, а вона, на його думку, в поль-
сько-українських стосунках того часу відіграла немаловажну роль, М. Кордуба зупи-
нився на ній досить детально.

Найбільш цінним у дослідженні М. Кордуби був його ґрунтовний аналіз ставлен-
ня Б. Хмельницького до передвиборних справ у Польщі. “Вість про смерть короля, – 
пише вчений, – розв’язала руки гетьманові, бо тепер міг безпечно голосити сьвітові, 
що його затії звертаються виключно проти шляхти, а не проти короля”2. Дослідник 
вважав, що в боротьбі за польську корону Хмельницький зайняв спочатку доволі 
нечітку позицію. Проте симпатії гетьмана поволі схилилися на бік, як він помилково 
вважав, чужого польсько-шляхетським традиціям Яна Казимира. Загальним виснов-
ком роботи історик заперечив устійнений погляд в історіографії (Костомарова, Шай-
нохи, Кубалі) про рішучий вплив Хмельницького на результат елекційного сейму. 
Молодий вчений стверджував, що це агітатори Яна Казимира поширювали переко-
нання, що за ним стоїть український гетьман і тому лише він зможе заспокоїти коза-
ків. Однак навіть ця запізніла підтримка кандидатури Яна Казимира, на думку 
М. Кордуби, не була щирою3 . Хмельницький надто добре знав устрій польської дер-
жави, щоб усю надію покладати на обіцянки нововибраного короля. Саме цим, вва-
жав історик, були зумовлені переговори Хмельницького з семигородським князем 
(посли від Юрія II Ракоці прибули до козацького табору під Львовом), в результаті 
яких гетьман заручився новим союзником на випадок продовження війни.

Отже, у зазначених розвідках М. Кордуба окреслив головні аспекти зовнішньої 
політики Б. Хмельницького з європейськими державами, одним з найкращих знав-
ців якої він був. Доводиться лише шкодувати, що історик не зміг через різні обстави-
ни підготувати повний огляд західного вектору зовнішньої політики української ко-
зацької держави, хоч і заклав своїми працями важливі для нього складові ланки, 
спонукаючи інших дослідників продовжувати творчі пошуки у цьому напрямі.

Діяльність українського козацтва на Білій Русі 1654–1656 рр. опрацював Омелян 
Терлецький4. Ця проблема залишалася маловивченою і лише побіжно згаданою в іс-
торичних студіях, здебільшого, в контексті військових акцій московської армії. Ре-
тельно опрацювавши вже знаний джерельний матеріал, друкований в «Актах Юж-
ной и Западной Россіи» (документи царської канцелярії, листи, протоколи, грамоти, 
укази тощо), О. Терлецький виокремив з них все те, що стосувалося історії україн-
ських козаків в окреслений період.

Учений зробив короткий екскурс в історію національно-визвольної війни україн-
ського народу проти Польщі. Він зазначив, що «обі сторони виснажені довголітньою 
боротьбою добували послідних сил, щоб побороти противника. До сего не було од-
накож вже сил ні одної ні другої сторони»5. Дослідник констатував, що в 1654 р. на-
став рішучий перелам у розвитку історичних подій. «Тоді Хмельницький, – пише іс-

1 Кордуба М. Акти до Хмельниччини... // Жерела до Історії України-Руси. – Т. XII. – Л., 1911. – 
С. 255–256.

2 Кордуба М. Боротьба за польський престол по смерти Володислава IV... – С. 12.
3 Там само. – С. 59.
4 Терлецький О. Козаки на Білій Руси в р. 1654–1656 // Записки НТШ – 1896. – Т. ХІV. – С. 1–30.
5 Там само. – С. 2.
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торик, – піддався в Переяславі під руку царя московського» і Москва «задумала 
скористати з нагоди і прилучити Україну»1.

О. Терлецький розглянув військові події на теренах Білої Русі в 1654–1656 рр., роз-
почавши з представлення «стратегічних акцій козацтва», бо на його думку, і тут ви-
явились вони «так як в боротьбі з Польщею перед роком 1654, елєментом політич-
но-державним і суспільним»2.

Учений проаналізував діяльність 20–тисячного козацького війська на чолі з Іва-
ном Золотаренком, яке Хмельницький вислав на допомогу російській армії. О. Те-
рлецький описав довготривалу облогу Гомеля козацькими загонами і звернув увагу 
на те, що Золотаренко не виконав наказ царя перекинути військо під Смоленськ та 
залишився під Гомелем. 13 серпня 1654 р. козаки зайняли Гомель, а відтак міста Чи-
черськ, Новий Бихів і підійшли до Старого Бихова, який, зауважив дослідник, «був в 
тих сторонах по Могилеві найзначнійшим і найбільш оборонним»3. Він стверджував, 
що облогою Старого Бихова Золотаренко намагався «сповнити свій плян», котрий 
полягав у тому, щоб «утворити собі підставу операційну для дальшої війни».

О. Терлецький детально розглянув хід воєнної кампанії і звернув увагу на те, що 
Москва «не дає спокою» Золотаренкові, закликаючи його наступати під Могилів, а 
далі – на Вільно. Однак він не хотів послаблювати свої сили, тому відповідав різними 
«відписками», і тільки коли вже не було можливості ухилитись, послав свої війська на 
північно-білоруський театр війни4. Взяттям Вільно (цар в’їхав у місто 31 липня) воєн-
на акція фактично завершилось, бо, зазначав дослідник, Польща загрожена Швецією, 
розпочала переговори з Москвою. Відтепер діяльність Золотаренка фактично «незвіс-
на», окрім інформації про його смерть під Старим Биховим наприкінці 1655 р.

Оцінюючи участь козаків у кампанії 1654–1656 рр., О. Терлецький наголосив, що 
вона мала не лише військове значення, а й стала «підставою пановання козацького на 
Білій Руси, через що козаки стали тут чинником політично-державним»5. Він назвав 
територію «пановання козаків» литовською гетьманщиною, бо на її чолі стояв нака-
заний гетьман Іван Золотаренко і «вона підлягала єго власти»6. Дослідник чітко ок-
реслив цю територію південною частиною нинішньої Могилевської губернії з міста-
ми Гомель, Новий Бихів, Чичерськ, Чауси та ін. На його думку, це була «така 
маленька козацька держава, залежна вправді від царя»7.

О. Терлецький намагався розв’язати важливе дослідницьке питання про те, яким 
було «пановання козацьке» порівняно з «панованням Московським», яке протягом 
двох років обійняло решту Білої Русі і Литви. Він означив його як питання «першо-
рядної ваги», бо його розв’язання, на думку дослідника, дасть можливість зрозуміти 
«становище політично-державне козаків на Литві»8. Перш за все дослідник просте-

1 Там само.
2 Там само. – С. 3.
3 Там само. – С. 5.
4 Описуючи діяльність Золотаренка на білоруських теренах М. Грушевський вказав, що його 

стратегію справедливо відзначив О. Терлецький у своїй розвідці – див.: Грушевський М. Історія 
України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. ІХ, кн. 2. – К., 1997. – С. 930.

5 Терлецький О. Козаки на Білій Руси в р. 1654–1656.... – С. 13.
6 Там само. – С. 13.
7 Там само. – С. 14.
8 Там само. 
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жив принципову різницю між «панованням козацьким і московським». На теренах, 
зайнятих московськими військами, стверджував він, поступово склався устрій, який 
«в головних чертах набирав подібного з московскими краями характеру». «А сей ха-
рактер, – пише О. Терлецький, – полягав в централізації всіх органів адміністратив-
них і законодатних, в уложеню верств суспільних таким способом, щоб вони групу-
вались коло «великого государя московского» і відчували в безогляднім єму послуху 
одиноку користь для себе»1. Цілком інакшим, на його думку, був характер козацької 
влади. «Се пановання, – стверджував дослідник, – витворив елємент, що був інте-
гральною частиною козацтва, яка витворила на Україні козацьку гетьманщину; він 
був отже здібним до утворення обставин таких, які пановали на Україні. А там роз-
винено иньшу систему ніж у московській державі, скажемо коротко: цілком против-
ну до тамтої»2. Московська держава базувалась на централізації, козацька – на децен-
тралізації, наголосив О. Терлецький.

«Козацька гетьманщина», зазначає історик, ділилась на полки (територіально), 
що містили в собі «ознаки автономії». Центральної влади в тому вигляді, як у Москві, 
в ній не було, бо найвища влада належала гетьману, однак «побіч нього стояла Рада 
козацька», що мала велике значення. З погляду суспільного, козацький устрій, пере-
конаний О. Терлецький, цілковито різнився від московської держави. Тут, стверджу-
вав він, «покликано широкі маси до житя, що забирали голос у справах суспільно-по-
літичних і виступали діяльно у справі обезпечення свого істнованя»3. Отож, зробив 
висновок історик, Москва та козацтво були двома елементами, цілком «собі супереч-
ними», і навів цікаве спостереження про те, що «загальне правило природи, коли між 
двома елєментами суперечними вивязується колізія»4. Звідси, вважав він, легко мож-
на було передбачити «як уложаться відносини між двома, вправді союзними, але в 
засаді собі суперечними силами – між козацтвом та Москвою»5.

О. Терлецький простежив їхні відносини, занотувавши «виразні сьвідоцтва, що в 
таборі козацькім панував дух ворожий до Москви»6. Він покликався на лист черні-
гівського протопопа Максима Филимоновича, написаний у вересні 1654 р. до жите-
лів Могилева, в якому він «завзиває їх, аби пильновали, щоби Москва не запровади-
ла у них своїх прав, а признала такі, які має Україна»7. Цей факт, на його думку, набув 
ще більшого значення, бо він «не одинокий в сім ряді». Історик акцентував увагу на 
особі протопопа Филимоновича, називаючи його особою, близькою до Золотаренка, 
котрий зве його «своїм отцем духовним». Його голос, переконаний він, був «рефлєк-
сом» поглядів оточення Золотаренка, людей, які «провадили темну масу козаків і на-
давали їй відповідний до своїх поглядів напрям»8. Золотаренко, зазначив дослідник, 
не ідентифікував козацьких інтересів з московськими і «підбурював людність, що 
піддалася вже цареві». Пишучи про неприязнь і ворожість козацького загалу до Мо-
скви, автор навів конкретні випадки бійок між московськими військовими і козака-

1 Там само.
2 Там само.
3 Там само. – С. 15.
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Там само. – С. 16.
7 Там само. 
8 Там само. – С. 18.
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ми. Вивчивши матеріли слідства (травень 1656 р.), він зауважив, що воно велося 
дуже тенденційно, московська сторона представлялась «в надто кориснім світлі», а 
козаків звинувачувано в тому, що саме вони були ініціаторами бійок (мова йшла про 
козаків стародубського полку на чолі з полковником Яременком). Зафіксував дослід-
ник також непорозуміння під Могилевом через неозначене розмежування між тери-
торіями, зайнятими козаками і московським військом.

Свідченням політики, яка суперечила московській, для О. Терлецького були від-
носини Золотаренка зі Швецією, які він розпочав, переконаний дослідник, під впли-
вом або й наказом Б.  Хмельницького1. Дослідник звернув увагу, що, не бажаючи 
зміцнення позицій Швеції, Москва «війну против Польщі проводила пиняво», пого-
дилась на перемир’я з нею, а частину своїх військ повернула проти Швеції. «Союз 
шведсько-козацький, – пише історик, – мав бути відповідею на зближенє Москви до 
Польщі. [...] Власне союз козацтва з Швецією против Москви був льогічною кон-
секвенциєю для Золотаренка»2. Про його зносини зі шведським королем Карлом Х 
Густавом, зауважив дослідник, відомостей дуже мало. Однак він навів інформацію 
про козацьке посольство на чолі з Іваном Петровичем, вислане 15 вересня 1656 р. до 
шведського короля. Він припустив, що там була укладена «зачіпно-відпорна» угода, 
яка була звернена «в першій лінії против Москви». Докладних даних про неї історик 
навести не зміг, лише зазначив, що Золотаренко мав вислати 10 000 козаків на допо-
могу Швеції – інформацію про це містить лист короля до Золотаренка (14 листопада 
1656 р.)3. Однак на цьому, зазначив дослідник, відомості про зносини з Швецією пе-
рериваються, бо у грудні 1655 р. Золотаренко загинув.

Підводячи підсумок, О. Терлецький укотре наголосив на «колізії інтересів» коза-
ків і Москви на теренах Білої Русі, на тому, що козаки не хотіли «ані кусника землі 
уступити Москві». «Таким чином, – пише історик, – вже в другім році по підданю 
козацтва Москві козаки на Білій Руси стають отвертими ворогами московської дер-
жави і виступають в ряді з єго ворогом»4.

Отже, можемо відзначити, що, опрацювавши вже друковані історичні джерела, 
молодому історику вдалося віднайти в них новий фактологічний матеріал і досліди-
ти маловивчену проблему.

3.2.3. Руїна Гетьманщини

Відносинам гетьмана Івана Виговського з Польщею від смерті Б. Хмельницького 
до укладання Гадяцького трактату присвячено дослідження Дениса Коренця5. Моло-
дий історик ретельно опрацював доступний джерельний матеріал, зокрема послання 
короля Яна Казимира до свого посла С. Беньовського, а також реляції посла королеві 
про справи в Україні і його переговори з козаками, кореспонденцію Виговського з 
королем, Беньовським, коронним гетьманом С.  Потоцьким, канцлером Пражмов-
ським, архієпископом гнєзненським Лещинським та інші документи.

1 Там само. – С. 24.
2 Там само. – С. 22–23.
3 Там само. – С. 23.
4 Там само. – С. 24.
5 Коренець Д. Зносини гетьмана Івана Виговського з Польщею в р. 1657–1658 // Записки НТШ. – 

1900. – Т. ХХХVIІІ. – С. 1–20.
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Д. Коренець розпочинає свою розвідку з обрання І. Виговського гетьманом і за-
уважує, що, потребуючи заспокоєння ситуації та утвердження при владі, він одразу 
по обранні уклав з Польщею тимчасову угоду. Згідно з нею козаки зобов’язувалися 
не виходити поза Случ, а поляки – поза Горинь. Територія між цим річками мала 
бути нейтральною. Історик проаналізував причини, які спонукали Польщу домовля-
тися з козаками. Він зазначив, що боротьба Б.  Хмельницького «привела частину 
Польщі до цілковитої Руїни». Активізувалися інші її вороги (Москва, Швеція, Семи-
город), і вона «з початком 1657 р. майже ціла була в чужих руках». Це зумовлювало 
пошук порозуміння з козаками «тим більше, що з їх приєднанням могли вернутися 
до Польщі українські землі прилучені Хмельницьким до Москви»1. Дослідник про-
стежив перші спроби польського уряду розпочати переговори, зазначивши, що в бе-
резні 1657 р. до Хмельницького прибув посол С. Беньовський, який привіз від коро-
ля «пробачення провин і візванє до підданства». Другий приїзд С.  Беньовського 
збігся з похоронами українського гетьмана. Опісля він провів переговори з І. Вигов-
ським, але, зауважує Д. Коренець, перебіг їх невідомий, бо велись вони усно. Фор-
мальним результатом їх були домовленості «здержуватися від ворожих кроків» і не 
виходити поза означені річками Случ і Горинь узгоджені кордони.

Дослідник заперечив усталений в історіографії погляд, що Виговський, тільки-но 
обійнявши гетьманський уряд, «рішився на злуку з Польщею». Він стверджував, що 
мета посольства Беньовського і його результати «були відомі Москві, бо сам Вигов-
ський про се її повідомив». Він намагався показати Москві, – пише історик, – «як 
гарячо Польща бажає злуки з Україною і хотів заразом приєднати собі прихильність 
її доказами своєї вірності цареві [...], бо він ще не був затверджений Москвою на уря-
ді гетьманськім»2. Це доводить, переконаний Д. Коренець, «як ще далеко було у Ви-
говського до рішучої постанови злуки з Польщею»3. Його політику історик назвав 
продовженням політики союзів Хмельницького, якої він, з огляду на своє непевне 
внутрішнє становище «більш як попередник потребував».

Дослідник намагався з’ясувати, що спричинило таку зміну політичних планів Ви-
говського – його перехід на бік Польщі. На думку вченого, причини цього треба шу-
кати у внутрішніх справах України та в її відносинах з Москвою. Він звернув увагу на 
те, що від самого початку свого гетьманування Виговський зіштовхнувся з опозицією, 
джерелом якої були «низші верстви козацтва». «В тім часі, – пише історик, – почина-
ється сильно проявлятися антагонізм між старшиною козацькою, яка хотіла зайняти 
на Україні привілегійоване становище і використати свої уряди для приватних ко-
ристей, а се викликували в масі народа недовірє до неї»4. Репрезентантом «невдоволе-
них і покривджених» було Запорожжя, яке мало власні причини для виступів проти 
старшини. Тепер, зазначив Д. Коренець, коли на перше місце вийшо козацтво осіле і 
влада була в руках городового козацтва, Запорожжя поступово зійшло на другий 
план. Учений зауважив, що зазначені суперечності визріли ще за гетьманування 
Хмельницького, «але його незвичайна повага між народом здержувала вибух»5. Після 

1 Там само. – С. 1.
2 Там само. – С. 4.
3 Там само. – С. 5.
4 Там само. – С. 10.
5 Там само. 
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смерті Б. Хмельницького невдоволення переросло в бунт Запорожжя. «Фермент ріс 
далі, – пише історик, – і стававсь щораз страшнішим, особливо, коли до руху проти 
Виговського прилучився і небавом став на його чолі один із найважнійших старшин 
Мартин Пушкар, полковник полтавський»1.

Противники Виговського звернулися до Москви з «обжалуваннєм» його вибору 
гетьманом і вимагали нових виборів. Виговський розумів, що не може розраховува-
ти на прихильність Москви і що фактично полишений власним силам. Саме це, пере-
конаний Д. Коренець, змусило його шукати собі підтримку в іншому місці. Каталіза-
тором подій, на думку вченого, стала справа московських воєвод. «Москва від першої 
хвилини злуки України за неї дбала, щоб зміцнити залежність України»2, – наголосив 
історик. На початку 1658 р. посланець російського царя Хитрово повідомив Вигов-
ського, що воєводи будуть розміщені в більших містах для оборони України від во-
рогів. Дослідник зауважив, що український гетьман ще не міг відкрито противитися 
царській волі, «представленій як ласка». Тому намагався на певний час відкласти ви-
значення цих міст «до особистого порозуміння з царем в Москві, куди обіцяв приїха-
ти по заспокоєнню України». Однак годі повірити, вважав Д.  Коренець, щоб він 
справді мав намір погодитися на розміщення воєвод, знаючи «як се робило дуже 
залежними становище України і її гетьмана»3. З іншого боку, Виговський усвідомлю-
вав, що Москва не відступить. Усе це, переконаний дослідник, зближувало його з 
Польщею.

Остаточні аргументи на користь цього автор знову відшукав у внутрішньому ста-
новищі України та її відносинах з Москвою. Виговський, не діставши від царя допо-
моги проти ворожого йому руху, очолюваного М. Пушкарем, при підтримці татар у 
травні-червні 1658 р. розбив своїх ворогів під Полтавою і тепер, зазначив Д. Коре-
нець, боявся «пімсти Москви». Тому то він, вважав історик, «гарячо дбав про те, щоб 
завершити переговори з Польщею». «З кінцем серпня, – пише дослідник, – бачимо 
Беньовского в таборі Виговського на Липовій Долині під Гадячем, де по кількоденнім 
побуті остаточно справу погоджено»4. Щоправда, зауважив він, було укладено ма-
буть лише «загальні рами угоди», про спеціальні пункти переговори ще тривали і 
треба було «багато дипломатичної зручності, щоб противности полагодити»5.

Історик навів текст Гадяцької угоди і зазначив, що на сеймі у Варшаві 10 червня 
1659 р. король Ян Казимир «в імені своїм і своїх наступників, в присутності сенату, 
посольської палати і козацької делегації зложив присягу, що вірно і точно доховає 
точок гадяцької умови»6. Одначе, наголосив Д. Коренець, Польща не надала Вигов-
ському необхідної допомоги, і він не зміг втриматися проти Москви та ворожого 
йому руху, який за її підтримки знову «віджив». «Сама умова, – стверджував істо-

1 Там само. – С. 11. Зауважимо, що в наступній розвідці Д. Коренця повстання М. Пушкаря буде 
предметом спеціального дослідження.

2 Там само. – С. 12.
3 Там само. 
4 Там само. – С. 17
5 Там само. 
6 Там само. – С. 20. Зазначимо, що Д. Коренець не звернув увагу на те, що на сеймі було ратифі-

ковано Гадяцький договір у значно урізаному, не на користь України, вигляді. На цьому будуть 
наголошувати наступні дослідники. Щоправда, слід зауважити, що сам Гадяцький договір не був 
предметом його спеціального дослідження.
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рик, – не могла йому придбати серед української маси прихильників, бо у неї була від 
віків закорінена ворожнеча і недовірє до Польщі [...]. Умова подбала головно про ін-
терес незначної частини українського народа, полишаючи знов масу її давнім злид-
ням»1. Це і були, на його думку, головні причини неуспіху договору з Польщею.

Підсумовуючи, зазначимо, що ретельне опрацювання джерельного та історіогра-
фічного матеріалу, дало змогу Д.  Коренцю проаналізувати основні мотиви, якими 
керувалися Виговський і Польща у відносинах між собою, причини укладання дого-
вору в Гадячі, а також пояснити ґенезу «того важного в нашій історії акту»2. Його 
висновки в цілому підтвердив в ході подальшого поглибленого опрацювання проб-
леми інший учнень М. Грушевського – Василь Герасимчук.

Наступна козакознавча студія Д. Коренця була присвячена дослідженню вже зга-
дуваного повстання Мартина Пушкаря3. У короткому екскурсі, який стосувався за-
вершення доби Б. Хмельницького він наголосив на тому, що Москва і Польща змага-
лися між собою, щоб прив’язати Україну до себе, а Україна тоді, переконаний він, 
«була тим язичком при вазі, котрий перевагу у східній Європі перехиляв у той бік, де 
була вона»4. Учений провів невеликий порівняльний аналіз відносин з Москвою 
Б. Хмельницького і його наступників. На його підставі Д. Коренець стверджував, що 
Хмельницький і Виговський думали про «державну відрубність України», однак не-
вдовзі Брюховецький вже «повзає перед Москвою, запобігаючи ласки у неї»5. Див-
ною, вважає він, видається така різка зміна, якщо не знати її причин, а їх потрібно 
шукати, на його переконання, у внутрішніх відносинах козацтва.

У часи великих народних війн, зауважив Д. Коренець, український народ, хоча й 
видавався «одноцільною, одною думкою, перейнятою масою», насправді, зовсім та-
ким не був. Перш за все розпочався розкол зі селянством. За всіма договорами з 
Польщею, воно мало повернутися до попереднього підданства панам. Те саме спо-
стерігалося, зазначив історик, і в переговорах старшини з Москвою, на яких вона 
намагалася забезпечити собі «наданє дібр» із застереженням «права дідичів супроти 
селян, як їх підданих»6. «Се відвернуло широкі круги селянства, – пише Д.  Коре-
нець, – від дотеперішніх проводирів козацьких і витворило на Україні дуже небез-
печний фермент»7. У єдиному під час боротьби таборі з’явилися дві ворожі між со-
бою групи: козацької старшини і простого люду-черні, котрий бачив, «що при огні, 
який обняв Україну, старшина упекла свою печеню», саркастично зауважив історик. 
Козацька верхівка намагалася зайняти місце панів, «яких ярмо по скільки кровавих 
борбах удалось народові зкинути»8.

На чолі незадоволених стало Запорожжя, яке було пристанищем всіх тодішніх 
«радикальних елєментів». Дослідник простежив суттєву зміну його становища від 
«першорядної ролі» в боротьбі за волю народу до розчинення «запорожської гор-

1 Там само. – С. 20.
2 Там само. – С. 1.
3 Коренець Д. Повстаннє Мартина Пушкаря // Наук. зб. присьвяч проф. М. Грушевському ... – 

С. 257–287.
4 Там само. – С. 257.
5 Там само. 
6 Там само. – С. 258.
7 Там само. 
8 Там само. 
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стки» в масі покозачених і до того, що «дотеперішні провідники сходять на другий 
плян»1. При обранні Виговського запорожці не прислали своїх представників на 
раду, тому не визнали його гетьманом. «Проти нього, – зазначив Д. Коренець, – обер-
нулась тепер їхня ненависть, тим більше, що він вразив їх зараз у початках свого 
гетьманства в найбільш болюче місце, забороняючи їм промислів, а передовсім по-
ходів на море, що творило головну основу їх екзистенції»2.

Учений пише про делегацію запорожців до Москви (поїхало 27 чоловік під прово-
дом отамана Михайла Стринжі), яка подала 27 листопада 1657 р. у посольський при-
каз скарги на Виговського. Історик навів «головні точки їх постулятів», у яких ішлось 
про «зраду» гетьмана (ще не було мови про Польщу, а лише про Крим і Швецію. – 
Авт.), про тяжкі кривди черні і про «нелєгальний» (без участі Запорожжя) вибір і т. 
ін. Та головним, на цьому акцентував увагу дослідник, було прохання прислати воє-
вод з військовими гарнізонами в українські міста. «Бажанє мати воєвод, – зазначив 
Д. Коренець, – можна би вважати противно політичною вузькоглядністю, або і не-
дбанєм про автономію з боку репрезентантів запорозьких, як би не та обставина, що 
сей постулят підсунули запорожцям московські дяки в переговорах у відповідь на їх 
жалоби на кривди від старшини»3.

Взагалі, Москва, на думку історика, «трималася з певною резервою», не спішила 
реагувати на скарги, намагаючись вислухати також і другу сторону, тим паче, що в 
цей час туди прибуло аж два посольства від Виговського. Вона взяла на себе роль 
судді-миротворця «понад обома партіями», спробувала продемонструвати об’єктив-
ність навіть формально, бо, відпускаючи козацькі делегації, обдарувала однаково од-
них і других. Він наголосив, що Москва дуже швидко зорієнтувалась у ситуації і при-
йшла до розуміння, що внутрішні незгоди в Україні можна використати для 
обмеження її автономії. Саме в цьому Д. Коренець бачив «нещастя запорожського 
руху» для України та «зав’язок тих бід і нужд», які переслідували її від того часу. За-
порожці показали іншим невдоволеним дорогу в Москву і «рівночасно стають несь-
відомими вчителями Москви в політиці її до України»4.

Д. Коренець зазначив, що усі ворожі Виговському сили зібрав навколо себе один 
із найповажніших тодішніх старшин, полтавський полковник Мартин Пушкар. Істо-
рик зосередив увагу на збройному виступі Пушкаря, чітко окреслив його час та при-
чини. Серед наведених причин він зазначив, що до непорозумінь між Пушкарем і 
Виговським також призвели «приязні стосунки гетьмана з татарами». Полтавський 
полк, завдяки своєму географічному розташуванню, був форпостом проти нападів 
Орди і тому уважно стежив за всіма її діями. Історик помітив і таку деталь, що невдо-
волення Виговським спричинило повернення, з його дозволу, до своїх родинних ма-
єтків українського шляхтича Юрія Немирича, котрий більшу частину свого життя 
прожив за кордоном. Народ сприймав його як чужинця, «лютра», бо він був аріани-
ном, хоч згодом повернувся до православ’я. М. Пушкар мріяв про гетьманську була-
ву, і його амбіції, поєднані з незадоволенням частини козаків, дали початок виступу 
полтавського полку проти І. Виговського, наголосив дослідник.

1 Там само. – С. 260.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 262.
4 Там само. – С. 265.
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У цей час в Україну прибув царський посол Богдан Хитрово із завданням скликати 
козацьку раду для обрання гетьмана та подолання «внутрішнього розкладу» серед ко-
заків. Історик детально описав всі події, пов’язані з підготовкою ради, та конфлікт з 
Пушкарем, який відмовився брати в ній участь, заявивши, що його не влаштовує місце 
її проведення – Переяслав. Дослідник відзначив «тріумфальне» обрання Виговського 
гетьманом на раді 25 січня 1658 р. Проте це не усунуло суперечності, зауважив Д. Ко-
ренець, бо Пушкар не визнав його обрання і запропонував скликати нову раду. Хитро-
во поїхав до нього в Лубни і змусив Пушкаря «уступити», присягнути на вірність ца-
реві і новообраному гетьманові Виговському1. Він зауважив, що Пушкар «на око 
уступив, бо не хотів стягнути на себе закид непослуху царському послові». Конфлікт 
неймовірно загострився і наблизився до кривавої розв’язки. Обидві сторони намага-
лися заручитися підтримкою Москви, посилаючи посольства із «взаїмними обжалу-
ваннями». Д. Коренець детально описав суть тих скарг і знову наголосив на миротво-
рчій ролі Москви, яка, як він вважав, прагнула «внутрішнього спокою в Україні»2.

Історик звернув увагу на нові посольства в Україну з грамотами від російського 
царя до ворогуючих сторін. Він доходить висновку, що «пацифікаційна політика Мо-
скви, політика царських післанців і грамот, зробила повне фіяско і зовсім природно, 
бо таких антагонізмів, які спричиняли народні рухи на Україні, не можна було пола-
годити грамотами, навіть царськими!»3.

Д. Коренець детально відтворив хід військового противоборства, сили конфлік-
туючих сторін, участь татар у підтримці І. Виговського та сумний фінал цього крива-
вого протистояння – двотижневий штурм Полтави, де тримали оборону М. Пушкар 
і запорозький кошовий отаман Я. Барабаш. 1 червня 1658 р. війська Виговського ра-
зом з татарами здобули місто і «знищили його до тла». У битві загинув Пушкар, лише 
невелика частина козаків на чолі з Барабашем врятувалася втечею під захист москов-
ського війська. Історик навів чисельність загиблих – 15 0004 та звернув увагу на жор-
стокі покарання Виговським усіх, хто перебував у будь-яких зносинах з Пушкарем. 
Так, був страчений переяславський полковник Колюбака, корсунський – Аникієнко 
та 12 сотників. Згодом був захоплений і доправлений у табір Виговського в Липовій 
Долині Барабаш. Дослідник зазначив, що на цьому обриваються вістки про Бараба-
ша, і саркастично зауважив, що «немає сумніву, що Виговський улегшив йому ман-
дрівку на той світ»5.

Завершує свою студію Д. Коренець означенням наслідків для України бунту Пуш-
каря. Він покликується на свою попередню розвідку про зносини Виговського з 

1 Зауважимо, що Д.Коренець нічого не говорить про провокативну роль Москви в цих подіях, 
про обдарування Пушкаря та плекання його гетьманських амбіцій, на чому акцентували увагу 
згодом у своїх дослідженнях українські історики. Див.: Дорошенко Д. Нарис історії України. – Л., 
1991. – С. 289; Крип’якевич І. Історія України. – Л., 1990. – С. 190; Полонська-Василенко Н. Історія 
України. У 2 т. – Т. ІІ. – К., 1993. – С. 37–38.

2 Таке трактування суперечить висновкам наступних вітчизняних істориків, які стверджують, 
що Москва була зацікавлена в підтриманні в Україні безладу та хаосу. Див.: Дорошенко Д. Нарис 
історії України. – С. 289; Крип’якевич І. Історія України. – С. 190.

3 Коренець Д. Повстанє Мартина Пушкаря... – С. 277.
4 У пізнішій українській історіографії називається кількість втрат – 50 000. Див.: Крип’якевич І. 

Історія України. – С. 190; Полонська-Василенко Н. Історія України. – С. 38.
5 Там само. – С. 284.
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Польщею, в якій довів, що «поступуванє» Москви в заколотах було «головною при-
чиною злуки Виговського з Польщею». Прискорила процес, на його думку, також 
справа московських воєвод. У червні 1658 р. призначені воєводи були вже в Білгоро-
ді і звідти мали розійтися з відповідним військовим контингентом по Україні. Вигов-
ський заручився рішенням спеціально скликаної ради (11 серпня 1658 р.) і вирушив 
разом з татарами в напрямку московського кордону. Цей похід, вважає історик, три-
вав майже два місяці і не «зазначився ніякими більшими боями», але зупинив розмі-
щення воєвод в Україні, котрих відкликали до Москви. Утім, тріумф Виговського не 
був тривалим, бо придушена його рукою опозиція притихла лише «на хвилю».

Незабаром, наголосив Д. Коренець, «місце побитих займають иньші, вже у відмін-
них умовах, бо Москва, дізнавшись про довершену умову з Польщею в Гадячи стає по 
стороні противників гетьмана»1. Договір з Польщею, а також грабунки союзної та-
тарської Орди, на його думку, відвернули від Виговського багато його колишніх при-
хильників і «пхали їх в обійми Москви». Відроджена і зміцнена опозиція при її під-
тримці врешті повалила Виговського. «Лихі» наслідки руху проти гетьмана не 
закінчились поваленням, на переконання дослідника, «одного з найвизначнійших 
представників автономічних змагань України». Вони відкрили перед Москвою, 
стверджував він, «глибоку рану козаччини: її внутрішній розлад, суспільні антаго-
нізми, і навчили її користуватися ними для обмеження автономії»2. «Одним словом, 
– підсумовує Д. Коренець, – у внутрішнім розкладі на Україні, який за гетьмана Ви-
говського спалахнув огнем бунту, треба шукати засновника дальшого занепаду Укра-
їни»3. Спеціальні дослідження доби Руїни цілковито підтвердили його висновок.

Історіографічний доробок Василя Герасимчука4 не є великим, але вражає глиби-
ною розв’язання наукових проблем історії козаччини періоду Руїни. Його праці при-
свячені аналізу складних процесів, які відбувалися в Україні в 1657–1660 рр., розгля-
ду основних тенденцій розвитку Гетьманщини та означенню головних проблем, з 
якими вона зіткнулася у своєму політичному розвитку. До сьогодні ці розвідки не 
втратили свого наукового значення і є вагомим внеском історика у скарбницю ві-
тчизняної історіографії. Вже у першій своїй студії, написаній переважно після опра-
цювання і нового прочитання вже відомих історичних джерел та друкованих матері-
алів, В. Герасимчук зробив спробу проаналізувати і дати загальну оцінку політики 
І. Виговського та Ю. Хмельницького. Праця охоплювала невеликий відтинок часу від 
Конотопської битви літом 1659 р. до зимової кампанії 1660 р.5.

Історик розпочав виклад з переможної Конотопської битви, емоційно зазначив-
ши, що там «відозвалися Москві невинні сльози»6. Він переконаний, що ця славна 
перемога могла би бути для історії України «хвилею великої ваги», тільки треба було 

1 Там само. – С. 286–287.
2 Там само. – С. 287.
3 Там само. 
4 Він по-різному писав своє прізвище – «Гарасимчук « і «Герасимчук». Див.: Федорук Я. Василь 

Гарасимчук та його не видані «Матеріали до історії козаччини ХVІІ віку» // Василь Гарасимчук. 
Матеріали до історії козаччини ХVІІ віку. Василь Гарасимчук: Життя та творчість (1880–1944) – Л., 
1994. – С. 12.

5 Герасимчук В. Виговський і Юрий Хмельницький. Історичні студиї // Записки НТШ. – 1904. – 
Т. LIX. – С. 1–40;Т. LX. – С. 41–70.

6 Там само. – С. 2.
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як слід її використати. В. Герасимчук припустив, що для України могла «засьвітити 
нова доба: пірвавши з Московщиною могла би від тепер на все звільнитися від її цен-
тралістичних претензій і пожити якіснійшим житєм»1. Конотопська битва в його 
трактуванні – це «кульмінаційний вершок» у гетьмануванні Виговського, а за ним – 
«бездонна пропасть для України і її гетьмана»2. В. Герасимчук детально описав події 
після Конотопу, зазначаючи, що головна проблема полягала в тому, що «діла не дове-
дено до кінця».

На підставі реляції до царя кн. Трубецького він показав прикре становище «недо-
битків великої росийської армії», яких змусили відступити під Путивль і притисли 
до р. Сейм. Проте Виговський не використав, як вважав дослідник, «незрівняної на-
годи», полишив облогу і наказав військам повертатись в Україну. В.  Герасимчук 
стверджував, що Анджей Потоцький – провідник польських жовнірів, і татари, які 
брали участь у цій кампанії, настоювали «аби гетьман ішов в глубину Росії», але да-
ремно3. Він зауважив, що така нерішучість Виговського, на перший погляд, видаєть-
ся «дивною». Історика зацікавило: «Якою ж була причина повороту Виговського в 
Україну?». Сам гетьман, припускав дослідник, щоб зберегти лице, «показував міну», 
що він підняв зброю лише заради того, щоб вигнати з України російське військо, і 
зовсім не хоче воювати з царем. Однак, правдоподібно, боявся щоб в Україні не ви-
брали нового гетьмана в час, коли він віддалився від дому. «Не в чім иньшім, – пере-
конаний В. Герасимчук, – власне в тім лежить вся річ»4.

За спиною Виговського підняла голову недобита опозиція, розпочалося повстан-
ня на Лівобережжі, яке «збудили московські воєводи». Історик навів тексти універ-
салів Трубецького (4 липня) до міст Ромни, Лохвиця, Полтава, Гадяч із закликом не 
виконувати накази «изменника Ивашки Выговського». Він зауважив, що гетьман «не 
спішив карати непокірних» (такі твердження про його негайну розправу були тради-
ційними в історіографії), і також видав універсали до міст Лівобережжя. Він навів 
один з його універсалів, який зберігся, до м. Костянтинова (5 липня), з проханням 
«не давати причин до розливу крови і покинувши непотрібний опір повернутися 
назад до згоди»5. В. Герасимчук констатував, що «не було иньшої ради, як здатися 
обом сторонам на рішенє найважнішого чинника – народу»6.

7 липня 1659 р. І. Виговський покинув Путивль і повернувся з частиною війська 
додому, а більша його складова (історик називав кількість до 30 000) під проводом 
його брата Данила Виговського і Анджея Потоцького пішла під Київ. Їх завданням 
було зупинити київського воєводу Василя Шереметьєва, який тероризував і грабу-
вав околиці Києва, застрашуючи народ, і спробувати здобути місто. На російській 
території залишилась невелика кількість козаків і татари, але вони вже не мали мож-
ливості проводити подальшу облогу Путивля і почали «рабувати пограничні мос-

1 Там само. – С. 3.
2 Там само. – С. 4.
3 Згодом в історіографії утвердилась думка, що однією з причин повороту Виговського з-під 

Путивля був напад Сірка на Крим, внаслідок чого татари залишили Виговського і повернулися 
додому (див.: Дорошенко Д. Нарис історії України. – Л., 1991. – С. 294).

4 Герасимчук В. Виговський і Юрій Хмельницький. Історичні студиї // Записки НТШ. – 1904. – 
Т. LIX. – С. 4.

5 Там само. – С. 5.
6 Там само. 
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ковські городи»1 В. Герасимчук звернув увагу на цікаву деталь, що «скарби і всякі 
достатки з конотопського погрому» І.  Виговський віддав в нагороду за допомогу 
хану, а трофеї відіслав до Польщі.

Збунтовані міста Лівобережжя, припустив дослідник, здалися гетьману добро-
вільно, без опору, бо на них, мабуть, вплинула його «рішуча побіда над Москвою». 
Навіть такий непримиренний ворог, як син Мартина Пушкаря, полтавський полков-
ник Кирик Пушкар, розпочав переговори з Виговським про здачу міста. Проте, 
«справа ся впала», зауважив історик, через арешт Москвою Кирика Пушкаря і обран-
ня нового полковника, прихильника Москви – Теодора Жученка.

Усі міста на Посуллі: Ромни, Костянтинів, Глинськ, Лохвиця вже були в руках 
гетьмана, не здавався лише Гадяч, що «не сповна рік тому був сьвідком нових полі-
тичних констеляцій, а тепер своїм опором розбив всі пляни Виговського»2, наголо-
сив В. Герасимчук. Він описав тритижневу облогу Гадяча, яка була облишена через 
«розлученє Виговського з ханом». Татари поспішили додому, бо за наказом Трубець-
кого запорожці під проводом кошового отамана І. Сірка напали на Крим. 2 серпня 
1659 р. Виговський припинив облогу Гадяча і пішов на Правобережжя до Чигирина, 
а на Лівобережжі повсюди піднімалися повстання. Підсумовуючи, В.  Герасимчук 
описав вражаючу трагічну картину тогочасних реалій: «По Україні лилася кров, одні 
були за Виговського, другі за Москву, раз Виговський здобував міста і мстився за ві-
роломність, потім слідом відбирала міста Москва і ще з більшою лютістю відплачу-
валася невинним»3.

Дослідник звернув увагу на те, що невдовзі після Конотопської битви «московське 
правительство уважало за відповідне попустити з тону і само подавало руку до зго-
ди»4, ще 18 липня 1659 р. Трубецькой з Путивля запропонував Виговському укласти 
мирну угоду. Розпочалося активне листування між ними. Аналізуючи його, історик 
дійшов висновку, що це було лише затягуванням часу і «справа рішилася в користь 
Москви», а вона зробила ставку на висунення нової кандидатури на гетьманство – 
Юрія Хмельницького. «Москва вивела тепер Україні перед очи покривдженого сина 
Богдана, властивого гетьмана, що до тепер за опікунським наказом Виговського на-
бирав в Києві розуму»5. Неважко було схилити Юрія до цього, вважав історик, коли 
взяти до уваги «лише розбуджену амбіцію і почутє дізнаної кривди», з його сторони 
та їхньої «доволі численної фамілії». «Сьвітле і славне імя одідичине по батьку, – 
стверджував В.  Герасимчук, – давало добру перспективу на успіх [...], а молодість, 
недосвідченє і слабість характеру давали Москві добру перспективу на проведенє 
своїх плянів за його плечима»6. Такий гетьман, на його переконання, був для Москви 
«прегарною фірмою», під якою вона могла мати «вільну руку».

У цей час увага І. Виговського була звернена на Київ. У його тодішньому станови-
щі оволодіння київською твердинею, вважав дослідник, було б порятунком. Проте 
через нестачу сил здобути місто не вдалося. В. Герасимчук стверджував, що до гене-
ральної битви справа не дійшла і заперечив звістку літопису С. Величка про битву, в 

1 Там само. 
2 Там само. – С. 7.
3 Там само. – С. 10.
4 Там само. – С. 11.
5 Там само. – С. 12.
6 Там само. 
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якій був розгромлений Данило Виговський1, оскільки сам Шереметьєв в докладній 
реляції до Москви нічого не згадує про це.

Першим провідником повстання на Лівобережжі проти гетьмана став «найвиз-
начніший робітник для московської справи», переяславський полковник Тимофій 
Цицюра, «полоскотаний надіями на гетьманську булаву»2, наголосив дослідник. 
Саме він закликав нищити прихильників Виговського, підступом захопивши декого 
з них у Переяславі, і після нещадних катувань, стратив їх. Великою ревністю і завзят-
тям у цьому відзначився також ніжинський полковник Василь Золотаренко. Було 
знищено залоги Виговського, які він полишав у лівобережних містах, «вимордовано 
понад 3000 наємників», тоді ж загинув і Юрій Немирич. Так, у короткім часі, зазна-
чив В. Герасимчук, на Задніпров’ї не лишилося і «сліду по власти гетьмана». «Так то 
впало і скінчилось гетьманованє Івана Виговського, – констатує дослідник, – а з ним, 
доведене на короткий час до факту українське князівство. Більше воно вже ніколи не 
зреалізувалося, хоч були проби привернути його назад, хоч би в ослабленій формі»3.

Не вдаючись до всебічного аналізу причин падіння Виговського, В. Герасимчук 
зводив їх в основному до «незручного полагодженя соціяльного питання», та цілко-
витого ігнорування «найважнійшого чинника – простого народу»4. У своєму першо-
му дослідженні історик лише побіжно звернувся до Гадяцького трактату» (йому він 
присвятив згодом спеціальну розвідку5), зазначивши, що більша частина українсько-
го народу не підтримала його, оскільки бачила в договорі «не що иньше, як піданє 
України під Польщу, поверненє назад польського режиму, за якого потекли по про-
сторах України ріки крови»6.

Народ «з розпуки тягнув до Москви», а вона «по мистецьки» скористалась ситуа-
цією, передовсім намагаючись знищити «до решти» довір’я до гетьмана і старшини, 
весь час наголошувала на контрасті їхніх інтересів, стверджував В. Герасимчук.

Дивним, на думку історика, було те, що Виговського у його змаганнях не підтрима-
ла козацька старшина, адже він захищав її інтереси, «виконував се, чого вона хотіла». 
В. Герасимчук знайшов відповідь на це питання в листах І. Виговського до короля і 
С. Потоцького. Український гетьман вважав, що головною була тут «ненависть пол-
ковників до його начальства (особливо яко князя України [...] всі стали побоюватися 
одідичення гетьманства і скріпленє впливів його доволі численної родини, а передов-
сім в атрибутах княжого титулу добачували всі вилом з під народної контролі, звіль-

1 Величко Самійло. Літопис. Том перший. – К., 1991. – С. 253.
2 Герасимчук В. Виговський і Юрий Хмельницький. Історичні студиї // Записки НТШ. – 1904. – 

Т. LIX. – С. 13.
3 Там само. – С. 17.
4 Там само. Зауважимо, що Тадеуш Корзон у своїй рецензії звернув увагу на те, що автор, під 

сильним впливом М. Грушевського, надзвичайного значення надав «соціальному питанню». Він 
також відзначив добре знання матеріалу, а також сумлінність, з якою В. Герасимчук підійшов до 
критики джерел та аналізу подій – Див.: Korzon T.: Герасимчук В. Виговський і Юрій Хмельниць-
кий (Записки НТШ.  – Л., 1904.  – Т.  59–60)  // Kwartalnik Historyczny  – Lwów, 1908.  – R. XXII.  – 
Т. 2–3. – S. 446–465.

5 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVII. – С. 5–34; 
Т. LXXXVII. – С. 23–40; Т. LXXXIХ. – С. 46–71.

6 Герасимчук В. Виговський і Юрий Хмельницький. Історичні студиї // Записки НТШ. – 1904. – 
Т. LIX. – С. 17.
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ненє від залежности від козацької ради»1. Сучасні дослідники звернули увагу на те, 
що Юрія Хмельницького обрали не полковники – опоненти Виговського, які його не-
навиділи, що стверджував В.  Герасимчук, а навпаки – його найближчі соратники. 
Вони свідомо пожертвували Виговським заради збереження цілісності України2.

Серед різних причин непідтримання Виговського, дослідник також відзначив те, 
що «всі бачили в нім виновника страшної руїни на Україні»3. В. Герасимчук змалював 
жахливий вигляд колись квітучого Лівобережжя, в якому багато міст було стерто з 
лиця землі, частину мешканців татари забрали в неволю до Криму, інші або самі, або 
силоміць перейшли на Правобережжя. Історик навів, як свідчення цього, гіркі слова 
сучасника тих подій коронного обозного Анджея Потоцького, який в листі до коро-
ля про становище в Україні наголосив, що тут «тепер вже самі з собою жеруться: 
містечко воює проти містечка, син вітця, а отець сина рабує, справжнісінька тут ва-
вилонська вежа»4. Дослідник переконаний, що А. Потоцький не помилився, коли пи-
сав, що «сі завірюхи так довго будуть тривати, доки вкінці, або Україна Польщу, або 
Польща Україну не повалить»5.

Завершивши розгляд гетьманування Івана Виговського, В. Герасимчук перейшов 
до аналізу діяльності Юрія Хмельницького від його обрання на раді в Германівці (ве-
ресень 1659 р.). Дослідник дав цікаву характеристику новообраному гетьману, заува-
живши, що він «був ще дітваком і сам ще потребував проводу, аніж би міг його дава-
ти иньшим». І далі – «був він чоловіком без ніяких більших здібностей, тихої, 
податливої вдачі, сотворений радше до ведення контемплятивного способу життя, 
як до правління народом»6. Свою характеристику Ю. Хмельницького він завершив 
словами літописця С. Величка, що «в клопоті впадав він в меланхолію і мучився як 
Каїн»7.

Дослідник зауважив, що Ю. Хмельницький як людина хиткої вдачі легко піддався 
впливам інших. На цей час його дорадник осавул Ковалевський, «держався твердо 
Москви і туди ж навертав гетьмана». Він звернув увагу на те, що Москва, маючи та-
ких помічників, як Т. Цицюра, який всюди намагався «приготовити ґрунт для її воє-
вод», не спішила йти в Україну. Московські військові залоги вичікували на погранич-
чі, «заким їх агенти полагодять самі добре всі справи»8. Лише 5 вересня 1659  р. 
вийшов Трубецькой з Путивля і вже без ніякої перешкоди пішов через Ніжин до 
Переяслава, куди прибув 27 вересня. Він мав скликати тут раду, на якій царським 
наказом затвердити новообраного гетьмана.

Нова рада, стверджував історик, не мала за собою «ніякої рації», адже Ю. Хмель-
ницький вже був обраний гетьманом, і Москва повинна була його тільки затвердити. 

1 Там само. – С. 19.
2 Див.: Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради до Андрусівської угоди (1659–

1667 рр.). – К., 2003. – С. 11. До речі, відома дослідниця цього періоду української історії Т. Яков-
лева активно покликується на праці В. Герасимчука.

3 Герасимчук В. Виговський і Юрий Хмельницький. Історичні студиї // Записки НТШ. – 1904. – 
Т. LIX.– С. 19.

4 Там само. – С. 20.
5 Там само. 
6 Там само. – С. 29.
7 Там само. 
8 Там само. – С. 31.
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Однак він переконаний, що московський уряд, змушуючи гетьмана перейти на Ліво-
бережжя, хотів його застрашити тим, що в разі відмови «може поминути його, а ви-
брати кого иньшого»1. Дослідник звернув увагу на цікавий факт, що правобережні 
старшини, а саме обозний Іван Носач, черкаський полковник Андрій Одинець, ка-
нівський – Іван Лизогуб, кальнівський – Яків Петренко, білоцерківський – Іван 
Кравченко, паволоцький – Іван Богун, уманський – Михайло Ханенко та ін., намага-
лися запобігти скликанню ради та вислали листи до Трубецького, в яких нагадували 
про обрання гетьмана в Германівці. Згодом вони відіслали київському воєводі Шере-
метьєву копії привілеїв (найправдоподібніше – Гадяцький договір, зауважив істо-
рик), намагаючись з’ясувати – чи цар «пристане на такі свободи»2. Якою була відпо-
відь і чи вона взагалі була – невідомо, стверджував В. Герасимчук. Між гетьманом і 
Трубецьким розпочалися «довгі торги». Тим часом, для вироблення плану дії, в Жер-
девій долині біля Трахтемирова було скликано раду. Дослідник подав текст прийня-
тих на ній 14 статей, затвердження яких було козацькою вимогою для майбутньої 
угоди з Москвою. Характеризуючи їх, історик побачив «запобіганє не допустити ро-
сійського правительства до мішанє в українські справи»3. Аналіз жердівських статей 
В. Герасимчук завершив висновком про те, що в них була «забезпечена вся автономія 
України в як найширших рамках і наглядно застережено її від усякої інтервенциї Мо-
скви. Україна лучилася з Росиєю одною перзональною унією»4.

Згадані умови привезли до московського табору 4 жовтня 1659  р. полковники 
П. Дорошенко, А. Одинець та І. Лизогуб. Дослідник зазначив, що Трубецькой заявив, 
що вони «не годяться» з попередніми статтями Б. Хмельницького, але пообіцяв їх 
обговорити на раді. Складні переговори тривали аж до 9 жовтня, коли Ю. Хмель-
ницький з частиною старшин прибув до Переяслава. Чи московські воєводи «при-
тягли» їх погрозами чи обіцянками, нічого певного сказати не можна, стверджував 
історик. Однак фактом є те, констатував він, що семеро полковників не приїхали на 
Переяславську раду. Покликуючись на московські джерела, В. Герасимчук подав їх 
перелік: чигиринський Кирило Андріїв, білоцерківський Іван Кравченко, київський 
Василь Бутримів, уманський Михайло Ханенко, паволоцький Іван Богун, брацлав-
ський Михайло Зеленський і подільський Остап Гоголь5.

В. Герасимчук детально описав перебіг Переяславської ради. «В такій обстанов-
ці, – наголосив він, – Трубецькому повелося вповні перевести всі свої пляни і випов-

1 Там само. – С. 32.
2 Там само. – С. 33.
3 Там само. – С. 34.
4 Там само. – С. 34. Сучасна дослідниця Т. Яковлева підтверджує таку високу оцінки Жердів-

ських статей, дану Герасимчуком. Вона зокрема зазначає, що «це був не просто проект доброї 
угоди з Росією [...] можна сказати, що Жердівські статті за рівнем незалежності Гетьманщини 
перевищували навіть першу редакцію Гадяцької угоди, хоч і не містили ефектних фраз на взірець 
“князівства Руського”» – Яковлева Т. Руїна Гетьманщини... – С. 19.

5 Там само. – С. 35. В. Герасимчук не зауважив, що їх неучасть в раді фактично зіграла фатальну 
роль у долі Гетьманщини. Москва скориставшись молодістю і недосвідченістю Ю. Хмельницького 
та відсутністю його основних радників, нав’язала йому нову редакцію Переяславської угоди, брех-
ливо назвавши її «Статтями Богдана Хмельницького». – Див.: Яковлева Т. Руїна Гетьманщини ... – 
С. 20; Брехуненко В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 2014. – 
C. 181.
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нити привезені ним з Москви інструкції»1. Дослідник саркастично зауважив, що на 
честь новозатвердженого гетьмана «стріляли з гармат і ті самі дзвони звонили, що й 
його батькови, та тілько вже тій раді не судилося відбутися з таким блеском і з такою 
величию, як славна рада з 1654 р.»2. Дослідник відзначив цікаву деталь, що на Пере-
яславську раду не прибув ніхто із вищої церковної ієрархії – ані митрополит Діонісій 
Балабан, ані єпископи Лазар Баранович та Інокентій Гізель. Був там лише Кобрин-
ський архімандрит Іов Зайончковський (Кобрин – місто в Білорусі. – Авт.). Його 
присутність, наголосив історик, «не клала ніяких обов’язків на українське духовен-
ство». Проте замість чорного духовенства (монашого чину), констатував дослідник, 
прибув дехто з промосковськи налаштованого білого духовенства, яке надало Мо-
скві дуже «гарну прислугу» – через нього вона зробила статті обов’язковими для всіх 
священиків.

В. Герасимчук подав ухвалені радою в Переяславі статті без їх ґрунтованого аналі-
зу, навівши лише основні положення. У загальному висновку до них історик наголо-
сив: «Так покінчилася друга переяславська умова на якій Москва новими накинени-
ми статями хотіла на будуче усунути всякий можливий неспокій і сильнійше звязати 
Україну зі своїм державним тілом в одну цілість. Нема що казати, дуже добре відбив 
Трубецький свій конотопський погром: за свою неудачу пімстився тепер він кинув-
ши всю Україну цареви під ноги»3.

Дослідник стверджував, що по всій Україні «повстало на гетьмана і старшину 
крайнє огірченє»4. Укладену угоду вважали прямим нехтуванням козацьких прав. На 
раді в Чигирині, яку скликали невдовзі, було прийнято рішення відрядити до царя 
посольство з проханням відмінити Переяславські статті. Наприкінці листопада 
1659 р. делегація «зі значнійших Українців» на чолі з А. Одинцем та П. Дорошенком 
виїхала до Москви, але вона (Москва) не схотіла відмовлятися від вже досягнутої 
перемоги і категорично відкинула всі козацькі прохання.

В. Герасимчук ґрунтовно розглянув реакцію І. Виговського на все, що тоді діялося 
в Україні, і особливо його заходи у відповідь на це5. Він наголосив, що колишній геть-
ман не міг дивитися «байдужим оком на грізну зміну обставин на Україні», адже все, 
що діялося там, «було звернене до того, аби усунути і змести з політичної відівні се, 
чому він дав колись почин»6. Дослідник намагався з’ясувати, якими мотивами справ-
ді керувався І. Виговський у своїй боротьбі – патріотичними (він особиво зазначив, 
що вважає його «сьвідомим українським патріотом») чи суто особистими, але мусив 
визнати, що «крім здогадів, нічого певного не дасться сказати»7. Звичайно, перекона-
ний історик, в нього було бажання помсти за свій «фатальний упадок». Тому всі його 
зусилля були спрямовані на те, щоб за допомогою поляків «привести Україну назад 
до сполуки з Польщею на підставі ним зложеного гадяцького трактату»8. Докладно 

1 Там само. – С. 35.
2 Там само. – С. 36.
3 Там само. – С. 37.
4 Герасимчук В. Виговський і Юрий Хмельницький Історичні студиї // Записки НТШ. – 1904. – 

Т. LX. – С. 41.
5 Там само. – С. 41–50.
6 Там само. – С. 43.
7 Там само. – С. 44.
8 Там само. – С. 45.
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описав В. Герасимчук військову експедицію І. Виговського разом з поляками на Пра-
вобережжя взимку 1660 р.1, яка закінчилася «нічим». Тому план великої кампанії, 
зазначив він, було перенесений на літо.

Заподіяне Москвою насильство, переконаний історик, вимагало конче реваншу з 
боку України, і він невдовзі настав під Чудновом. Саме події, що передували Чуднів-
ській кампанії 1660 р., та її всебічний аналіз стали предметом наступних спеціальних 
студій В.  Герасимчука. Історик розпочинав свою роботу, присвячену проблемам 
України за гетьманування Ю. Хмельницького перед Чуднівською кампанією 1660 р.2, 
з аналізу ситуації в Україні навесні 1660 р. Він зазначив, що відносини України з її 
новим союзником, Москвою, не склалися добре. «Ще ніхто не забув того великого 
насильства, – пише В. Герасимчук, – коли то московські воєводи по упадку І. Вигов-
ського позволили собі так сильно і брутально використати хитку ситуацію нового 
правительства під Юрієм Хмельницьким підтяти за одним ударом самоуправу Укра-
їни»3. Дослідник зауважив, що, мабуть, московський уряд хотів помститися за коно-
топський погром, але та помста, на його думку, «була не відповідна і зле вимірена», 
бо мстилися не тому хто завинив. Помстою Москви, вважав він, були прийняті в 
жовтні 1659 р. Переяславські статті.

В. Герасимчук звернув увагу на передісторію їх укладення, коли Україна «по упад-
ку Виговського» поділилася на два протилежні, щодо політичного напряму, табори. 
Лівобережжя стало на бік Москви, що було, переконаний він, «революцією народ-
ньої маси против нового панського режіму заінагурованого Виговським»4. Очолив її 
переяславський полковник Тимофій Цицюра. Правобережжя з новим гетьманом 
Юрієм Хмельницьким не перейшло на сторону Москви. Воно було, стверджував іс-
торик, зорієнтоване на автономію України «в злуці з Польщею на взір гадяцького 
трактату». Проте, зіткнувшись з «народньою неохотою» до такої злуки, «українські 
автономісти бачили себе змушеними піддати Україну під залежність Москви, але 
тільки ціною важних уступок на користь української самоуправи»5.

На раді у Переяславі, куди воєводи закликали Ю. Хмельницького і правобереж-
них полковників, мало відбутись затвердження гетьмана та укладення статті нового 
договору. На жаль, наголосив дослідник, про будь-які обопільні компромісні домов-
леності не було там і мови. Трубецькой оточив Переяслав сорокатисячним росій-
ським військом, а ще «маючи своїх агентів як у рясах, так і між старшиною і маси 
народу, які були дуже зневірені до козацького режіму, перевів у повні свої пляни по 
власній волі»6, зазначив він.

Автор проаналізував ухвалені статті, котрі, на його думку, були «лише гіркою іро-
нією на козацьку легковірність». Вони позбавляли гетьманську владу важливих 
атрибутів, звівши її фактично до виконання урядових інструкцій, надавали воєво-
дам право контролювати дії гетьмана і т. ін. Українське духовенство було віддано 
«під опіку і юрисдикцію» московського патріархату.

1 Там само. – С. 39.
2 Герасимчук В. Перед Чуднівською кампанією // Наук. зб. присьвяч. проф. М. Грушевському... – 

С. 288–300.
3 Там само. – С. 288.
4 Там само. – С. 289.
5 Там само.
6 Там само.
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В. Герасимчук звернув увагу на тогочасні звістки, які зафіксували зріст розчару-
вання, незадоволення та ворожнечі до Москви. Аналізуючи поточну ситуацію він на-
голосив, що «на її тлі видно було заздалегідь луну нових грізних завірюх, нової війни 
за Україну»1, проте важко було передбачити її результати. Дослідник відзначив збіль-
шення прошарку пасивних, зневірених людей, які «в серці ховали як до одних, так і до 
других ненависть і недовірє, сей одинокий капітал слабших і покривджених»2.

Історик констатує, що обидва суперники – Москва і Польща хотіли мати Україну за 
собою і цим провокували майбутній військовий конфлікт. Нова політична «констиля-
ція» залежала від того, переконаний В.  Герасимчук, на чий бік схилиться Україна. І 
справа, на його думку, пішла цілком природним ходом. Лівобережжя стало на бік Мо-
скви, а Правобережжя з гетьманом Ю. Хмельницьким спочатку виразно не виявляло 
своєї позиції, а згодом перейшло на сторону Польщі і цим «запечатало» її перевагу3.

Дивною видалася досліднику тодішня політика Москви, яка мала б різними по-
ступками прихилити до себе козацьку старшину. Натомість, вона «зовсім ігнорувала 
в такій хвилі не тільки їх автономні змагання [...] і не старалася прихилити гетьмана 
і вволити його просьби, навіть приватної натури»4. Ю. Хмельницький просив звіль-
нити з полону своїх швагрів Івана Нечая та Данила Виговського, писав листи до царя, 
але у відповідь – мовчанка (в попередній своїй розвідці В. Герасимчук детально зупи-
нився на трагічній долі та мученицькій смерті Данила, замордованого росіянами5). 
Проте, зауважив історик, Москва дуже щедро обдаровувала тих, хто через голову 
гетьманського уряду звертався із своїми справами безпосередньо до неї. «Хто тілько 
чого просив, – пише дослідник, – а мав за собою якісь ніби кривди, або заслуги, дава-
но; хто тільки мав спромогу поїхати до Москви, не вертався з голими руками»6. Їздив 
туди з усією полковою старшиною переяславський полковник Тимофій Цицюра, їз-
див також Яким Сомко та ін.

Перші конкретні прояви народного невдоволення історик відзначив на Волині 
над Стиром і Горинню, в районі, де «квартирували» найманці Виговського і де народ 
від постою військ був найбільше «матеріяльно винищений». Селяни збиралися у ва-
таги і, об’єднавшись з козаками, винищували шляхту, палили її маєтки. «Попередні 
факти, – наголосив дослідник, – були лише обявами, прогностиками того великого 
акту, що розігрався небавом і в якім узяла участь ціла східна Європа»7. Саме драма-
тичні події української історії 1660 р., насамперед, польсько-московське протистоян-
ня під Чудновом та його наслідки для України, стали предметом подальшого спеці-
ального дослідження В. Герасимчука8.

1 Там само. – С. 290.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 291.
4 Там само.
5 Історик пише, що 5 січня 1660 р. «до Суботова привезено тіло Данила Виговського, страшно 

посічене за наказом самого царя. Насамперед потято тіло кнутами на штуки; очі вилуплено і срі-
блом заляно, уши були сверлом порозверчувані, пальці повиривані [...]. Хмельницький забачивши 
тіло дуже плакав. Жінка Данила, його рідна сестра, кляла його тяжким прокльоном». Див.: Гера-
симчук В. Виговській і Юрий Хмельницький... // Записки НТШ. – Т. LX. – С. 54.

6 Герасимчук В. Перед Чуднівською кампанією... – С. 294.
7 Там само. – С. 300.
8 Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХ. – С. 31–54;Т. СХІ. – 

С. 53–83; Т. СХІІ. – С. 74–89;1913. – Т. СХІІІ. – С. 44–68;Т. СХІV. – С. 57–80; Т. СХІV – C.40–68.
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Він розпочав свою розвідку з короткого аналізу передісторії Чуднівської кампанії, 
зосередивши увагу на приготуваннях до неї Москви і Польщі. Дослідник наголосив, 
що 1659 рік зазначався в Східній Європі «дуже важливими подіями багатими в на-
слідки». Серед них він найперше виділив те, що вдалося «московському правитель-
ству знищити тридержавну польсько-українсько-татарську унію, сотворену гадяць-
ким трактатом з 1658 р.»1. Зримим знаком успіху Росії, на його думку, було вбивство 
Юрія Немирича – «головного ініціятора розриву з Москвою» та упадок гетьмана 
І. Виговського. Вимушений перехід Ю. Хмельницького та «козацької олігархії» на бік 
Москви не тільки не розв’язав проблеми, переконаний В.  Герасимчук, а навпаки, 
створив «новий фермент і нове невдоволенє, що дало основу до ще більшого поль-
сько-московського непорозуміня»2. Москва і Польща навіть не намагалися врегулю-
вати попсовані взаємовідносини: обидві сторони, стверджував дослідник, були пе-
реконані, що тільки «рішуча побіда порішить непевну долю України. Знов грізна і 
люта війна висіла на Україною»3.

В. Герасимчук звернув увагу на те, що Росія спішно готувалася до нового військо-
вого протистояння, допоки Польща вела війну зі Швецією. У травні 1660 р. в Москві 
відбулася велика нарада, на котрій було «уложено плян воєнної акциї». У ній взяв 
участь переяславський полковник Тимофій Цицюра, якого історик називав «голов-
ним промотором москвофільської політики» в Україні. Згідно із затвердженим пла-
ном дій, московська армія (до її складу мали увійти також українські козаки) на чолі 
з київським воєводою Василем Шереметьєвим, отримала завдання просуватися як-
найдалі на територію Польщі і завершити війну «чи то у Львові, чи в Кракові, чи на-
віть у Варшаві – де буде король»4.

Історик дав цікаву характеристику «любимцю царя Олексія» В.  Шереметьєву, 
котрий належав, як уважав він, до «людей виднійших і більшого таланту». Проте 
його довго проклинали жителі Правобережжя, «бо навіть татари так жорстоко і 
люто не понищили Київщини, як сей ненависний воєвода, що раз в раз огнем і ме-
чем мстився на невинних жертвах за Виговського»5. В. Герасимчук називав воєводу 
«властивим гетьманом України». 28 травня 1660 р. прибув до Києва «головний кер-
манич Лівобережжя, приклонник Москви» Т.  Цицюра. Дослідник помітив певну 
зміну в його поведінці, бо він дуже обережно висловлювався про план майбутньої 
кампанії і «що більше охолоджував Шереметьєва, як одушевляв»6. На питання, 
чому він прохолодно поставився до планів війни з Польщею, історик висловив здо-
гад, що ним керувала образа за те, що «під час побуту в Москві не узглянено його 
просьби і не видано йому посілостий полоненого Москвою биховського полковни-
ка Івана Нечая», тоді як інших, зокрема Василя Золотаренка, «наділено далеко ще-

1 Там само. – С. 31.
2 Там само. – С. 31. В. Герасимчук означив тридержавну унію як польсько-українсько-татарську, 

тоді як в історіографії її називають унією Польщі, Литви і України (Велике князівство Руське). 
Див.: Брехуненко В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині ХVII–XVIII ст. – К., 2014. – 
C. 168.

3 Там само. – С. 32.
4 Там само. – С. 33.
5 Там само. – С. 34.
6 Там само. – С. 36.
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дріше»1. В. Герасимчук заперечив твердження про те, що Т. Цицюра вже тоді «повзяв 
плян пімсти», зазначивши, що про це «передчасно говорити», бо відступив він від 
Москви лише тоді, коли для неї вже «не було ніякого рятунку»2.

17 липня 1660 р. було скликано Генеральну раду під Волошковим над р. Кодачкою, 
на якій був присутній Шереметьєв. З нею пов’язані, як вважав дослідник, «поголос-
ки, що виглядають доволі фантастично». Мова ішла про те, що начебто Шереметьєв 
звернувся до образу Спасителя і богохульно висловився, що якщо з таким військом 
не здобуде Кракова і Польщі, то не буде він гідний називатися Спасителем. На це 
ректор Києво-Могилянської колегії Йоанникій Галятовський, похитавивши голо-
вою, начебто сказав: «Треба, о то просити Господа Бога, а не великі сили рахувати»3.

Хоч як поспішав Шереметьєв з походом, однак лише після Спаса (19 серпня) він 
вийшов з Києва, вийшов «навсігда», зауважив історик. З ним пішли три козацькі 
полки: переяславський, миргородський та київський. В. Герасимчук зазначив, що в 
літописі С. Величка згадано інші полки (ніжинський, переяславський і полтавський) 
і наголосив, що ніжинський полк після ради разом з прилуцьким було відправлено в 
Литву на допомогу кн. Долгорукому.

В. Герасимчук навів дуже цікаву реляцію «одного шпіона», котрий був «наочним 
сьвідком» цих подій і занотував настрої правобережного козацтва того часу. Як вид-
но з його реляції, з Польщі було відправлено кілька таких «сьмільчаків», але не всі 
вони «мали щастє». Свідок описав, як перебраний в убогий одяг, він удавав з себе 
козака – «пив, купував товариству напитки, кляв добре Ляхів і граючи на лірі висьпі-
вував думи про Б. Хмельницького»4. Таким чином, йому вдалося увійти в довіру до 
козаків, і перед ним нічого «не укривано». Він звернув увагу на велику козацьку «не-
охоту до москалів», що вони нарікали на царя «за лихі гроші» і всі були прихильні 
більше «Хмельницькому як Цицюрі». Шпигун, який все бачив і зазначив усі «при-
кмети» московського війська, наголосив історик, висловив сумнів «в їх побіді», бо 
найбільшу надію вони покладали на козаків, «яких більша часть тільки й думала, як 
би то відорватися від Москви»5.

Щодо кількості московського війська, то В. Герасимчук зауважив, що наведені різ-
ними авторами цифри доволі суперечливі й розходяться між собою в діапазоні між 
100 та 30 тисячами6. Він навів ці дані з різних джерел, висловив власну думку про те, 
що його чисельність була близько 40 тисяч7. На основі тогочасних свідчень дослідник 
детально описав його склад. Козацьке військо, вважав він, не перевищувало чисель-
ністю московське і налічувало бизько 20 тисяч осіб, хоч інші джерела подавали циф-

1 Там само. – С. 36.Сучасна дослідниця Т. Яковлева повністю підтверджує версію В. Герасим-
чука, ба більше, вона наголошує на тому, що треба подивуватися, як Москва примудрилася мно-
жити своїх ворогів в Україні. Вона нагородила одних і відмовила в «пожалуванні» Т.  Цицюрі. 
І  всього лише через кілька місяців «вірний прихильник царя» зрадив його. Див.: Яковалева  Т. 
Руїна Гетьманщини... – С. 64–65.

2 Там само. – С. 36.
3 Там само. – С. 37. Цю інформацію В. Герасимчук подав за літописом Самійла Величка.
4 Там само. – С. 40.
5 Там само. – С. 41.
6 Там само. – С. 49.
7 Там само. – С. 42.
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ру 30 тисяч1. Історик зупинився на приготуваннях Польщі до війни і зазначив, що 
дана проблема детально досліджена професором краківського університету Вікто-
ром Чермаком2, тому він використав, переважно, «вже готові здобутки».

В.  Герасимчук наголосив на тому, що коли Москва вже серйозно готувалась до 
війни, в Польщі тоді «до діла зовсім не бралися»3. Переміна настала після війни зі 
Швецією, яка завершилася 3 травня 1660 р. підписанням мирної угоди в Оливі. Най-
більша пробема, на думку історика, полягала в забезпеченні потреб війська. Король 
розіслав відозви до шляхти, аналіз котрих привів дослідника до переконання, що на 
перший план тут виходять гроші. Він зауважив таку деталь, що шляхта могла відку-
питися від військового обов’язку, і «чужоземне військо її виручить, одначе його тре-
ба заспокоїти, одіти і запровіянтувати». Тому від воєводств та земель необхідно було 
отримати спеціальні податки. Однак це, констатує історик, наробило «багато гала-
су», бо сейми, що були скликані 27 липня 1660 р., щоб «перевести цю ухвалу», більше 
протестували, ніж вирішували справу.

Дослідник докладно описав стан польської армії того часу, наголосивши, що в ній 
«упала до крайности дисципліна». «Ціла Польща була тоді заповнена шайками жов-
нірів, – пише В. Герасимчук, – що користаючи з безсильности уряду пустилися на 
промисел, щоби відбити свій довг і поживитися чужим коштом»4. 4 серпня 1660 р. 
король прибув до Львова, де було скликано нараду, на котру, зазначив він, приїхав з 
численною свитою (200 коней) І. Виговський. На ній вирішувалась одна з головних 
тодішніх проблем – «заспокоєнє жовнірів». Історик відшукав цікаву інформацію про 
те, що на оплату боргу солдатам-найманцям «послужив своїм кредитом Іван Вигов-
ський»5. Король запевнив своїм словом «сплату залеглих грошей» до свята св. Мар-
тина (12 листопада) і виїхав зі своїм двором до Самбора. Історик зауважив, що коро-
лю відрадили брати участь у військовому поході через можливу його невдачу. 
Польські гетьмани, коронний і польний, виїхали до війська – Любомирський до сво-
єї армії над Бугом до Крилова, а Потоцький – до Тернополя. 9 вересня війська з’єдна-
лися біля Старого Костянтинова.

В. Герасимчук подав чисельність польської армії, котра, вважав він, була «числом 
і своєю вартістю імпонуюча». Усього разом з ордою вона налічувала бизько 70 тисяч, 
з них понад 30 тисяч добре вишколеного в довголітніх війнах польського війська6. 
Він зауважив, що різні джерела, подібно як і у випадку з визначенням чисельності 
московської армії, подають різні цифри, які розходяться в межах 15–40 тисяч7. По-
рівняльний аналіз обох армій «мірою стратегічних вимог» того часу привів історика 

1 Там само. – С. 44.
2 Chermak W. Szczęśliwу rok: Dzieje wojny moskiewsko-polskiej w r. 1660 // Przegląd Polski – Kraków, 

1886. – T. LХХХІІ. – S. 501–533; T. LХХХІІІ. – S. 66–94; 488–520; T. СVІІ. – S. 33–78; 342–371. В. Гера-
симчук у своїй студії висловив щиру подяку проф. В. Чермаку за «впровадженє» до краківських 
архівів і цінні поради, які він отримав від нього.

3 Там само. – С. 45.
4 Там само. – С. 48.
5 Там само. – С. 49. Сучасна дослідниця Т. Яковлева, стверджуючи, що Виговський частково 

фінансував потреби польської армії та постачав їй продовольство під Чудновом, посилається на 
дослідження В. Герасимчука (див.: Яковлева Т. Руїна Гетьманщини... – С. 90).

6 Там само. – С. 52.
7 Там само. – С. 52–53.
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до висновку, що московська армія «стояла далеко низше». Мали поляки також 13 
тисяч «чужостороної піхоти», росіяни – 3 тисячі, польська кавалерія («гузарія») 
«мала вироблену європейську славу»1. Щодо козацького війська у складі московської 
армії, то воно, на думку В. Герасимчука, «могло би мати тоді якусь вартість як би їх 
завзятє одушевляв моральний інтерес для чужої справи»2.

На основі топографічних карт головного російського штабу та інших джерел до-
слідник простежив похід московської армії під Любар, детально описав місцевості, 
перші битви (16 вересня), втрати обох сторін і т. ін. Шереметьєв сподівався, зазначив 
В. Герасимчук, на прихід Ю. Хмельницького – «сина страшного для ворогів Богдана», 
котрий мав прийти до нього зі своїми полками і «привернути йому не затрачене ще 
щастє»3. Історик звернув увагу на спробу Шереметьєва підкупити татар та її провал. 
Він відтворив опис жахливої страти татарами його посланця, якого «повісили з від-
різаними ушима і носом, з листом прибитим на чолі на високій висілці, напроти мос-
ковського табору»4. Він стверджував, що подальше перебування московського війсь-
ка під Любаром стало фактично неможливим, бо стояли вони «в мочаруватім» місці, 
яке «занечистилось», і від загиблих коней там «запанувала зараза»5. Військо пішло 
під Чуднів і там зайняло оборону, але не в замку, бо боялось оточення, а в полі.

Історик детально описав Чуднівську кампанію на основі аналізу тогочасних реля-
цій. Він зазначив, що джерела однозначно говорять про те, що якби Ю. Хмельниць-
кий зі своїм військом захотів пробитись до Шереметьєва, то міг би «се учинити без 
найменшого опору», адже поляки не були готові завадити цьому. Натомість вони 
скликали нараду, щоб «пробувати хоч би за ціну не знати яких обіцянок чи уступок, 
приманити його доконче на свій бік»6. Допоки цього не сталося, наголосив дослід-
ник, частину польської армії скеровували проти українського гетьмана під Слободи-
ще. Наскільки серйозно вони ставились до козацького війська Ю. Хмельницького, на 
думку історика, свідчило те, які значні сили були відібрані для цього. Це близько 9 
тисяч війська з якими, зазначив В. Герасимчук, було 2 тисячі козаків Виговського, під 
Слободище підійшло також 15–20 тисяч орди. Численість козацького війська, на 
думку дослідника, становила близько 30 тисяч, хоча різні джерела, зауважив він, по-
дають цифру від 20 до 60 тисяч7.

В. Герасимчук припустив, що спочатку Ю. Хмельницький не мав наміру зрадити 
Шереметьєва, і саме бій під Слободищем дослідник використав як аргумент на доказ 
свого твердження. Ю. Хмельницький, на його думку, просто вичікував: «хто – кого». 
«Гетьман не схилявся на жодну сторону, – зазначив В. Герасимчук, – а тримався ма-
буть «золотої середини». Хотів перехилитися на сю сторону, котра буде сильнійша»8. 
Сучасна дослідниця доби Руїни Т.  Яковлєва категорично не погоджуються з його 
версією, вважаючи, що Ю.  Хмельницький віддавна планував відійти від Москви9. 

1 Там само. – С. 53.
2 Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Записка НТШ. – 1912. – Т. СХІ. – С. 53.
3 Там само. – С. 69.
4 Там само. – С. 72.
5 Там само. – С. 75.
6 Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХІІ. – С. 87.
7 Там само. – Т. СХІІІ. – С. 46.
8 Там само – С. 52–53.
9 Яковлева Т. Руїна Гетьманщини. – С. 97–98.
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Вона також нагадує, що у його війську були практично всі старі полковники його 
батька, яких називають «державницьким угрупуванням»: Григорій Гуляницький, 
Іван Богун, Тимофій Носач, Михайло Зеленський, Остап Гоголь, Петро Дорошенко 
«Ці люди, – переконана вона, – вміли прорахувати ситуацію»1.

Необхідно зазначити, що В. Герасимчук також звернув на них увагу, наголосивши, 
що згадані особи більше були схильні до переговорів з поляками, ніж допомагати 
Москві. Він констатував, що це були в «більшій части ті самі, що підписували гадяць-
кий трактат, а опісля не хотіли іти з Хмельницьким на другу переяславську раду»2. 
Дослідник не дав вмотивованого пояснення: чому ж полковники билися з поляками 
під Слободищем, якщо готові були домовлятися з королями? В. Герасимчук допускав, 
що вони поки що «мусіли йти за загальною думкою черни»3. У сучасній історіографії 
дещо по-іншому трактують їх поведінку: полковники хотіли переконати поляків у 
своїй силі і в необхідності союзу, щоб виторгувати найвигідніші умови4.

Історик детально описав бойові дії під Слободищем, зауваживши, що вони відбу-
валися з перемінним успіхом. Він відзначив героїзм козаків, які «оборонялися коса-
ми, сокирами, голоблями і творили значні страти, то жовнірам, то коням, проколю-
ючи їх, то втинаючи ноги»5. Разом з тим, дослідник звернув увагу на те, що 
Ю. Хмельницький фактично перший раз у житті був у такій кривавій битві і тому не 
міг «рішитися ні на що»6, лише молився і робив обіти вступити до монастиря. Спра-
ву рятували, вважає він, «виправлені в воєнній штуці» старі полковники. Говорячи 
про втрати обох сторін, В. Герасимчук зазначив, що вони були «на рівні по обох сто-
ронах», близько 300 убитих і понад 600 поранених, хоч деякі джерела, зауважив він, 
«рахують страти до тисячі»7. Дивним видалося досліднику те, що жодна тогочасна 
реляція не згадала про участь татар у цих боях. Можливо, припустив він, що «невід-
повідний терен не давав їм можливості взяти участь у штурмі», або вони «не хотіли 
віддавати Полякам до рук нараз двох побід над противниками»8.

8 жовтня 1660 р. Любомирський, залишивши меншу частину війська під Слобо-
дищем, з рештою пішов до Чуднова, де Шереметьєв робив безуспішні спроби вирва-
тися з оточення. Оцінюючи тодішню ситуацію, історик наголосив, що Ю.  Хмель-
ницький перебував «в невиразній резерві союзника, що так знаменито грав ролю 
невтральної сторони»9. Тому, стверджував В. Герасимчук, «обі воюючі сторони ста-
раються позискати козацького гетьмана. Тільки його злука з котрою небудь сторо-
ною могла рішити успішно покінченє цілої сеї трудної кампанії»10.

Йдучи за М.  Костомаровим і В.  Коховським, В.  Герасимчук пише про козацьке 
посольство на чолі з П.  Дорошенком до поляків, яке розпочало переговори, котрі 
привели до «гарячої перепалки». Їх деталі невідомі, бо вони відбувалися «під осло-

1 Там само. – С. 98–99.
2 Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХІІІ. – С. 46.
3 Там само. – С. 47.
4 Яковлева Т. Руїна Гетьманщини – С. 100.
5 Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХІІІ.– С. 49.
6 Там само.
7 Там само. – С. 51.
8 Там само. – С. 52.
9 Там само. – С. 57.
10 Там само. 
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ною глибокої тайни». Тому, на його думку, «се порозумінє було виключним ділом 
самої старшини, і діялося без відомости простого козацтва»1. Потрібно було «ще 
більше зломити Шереметьєва і цим зробити податливішою позицією черни». До вза-
ємної згоди дійшли 14 жовтня 1660 р.

Однак перед тим автор відтворив останню спробу Шереметьєва вирватися з ото-
чення. На світанку 14 жовтня московський табір, відбиваючись від поляків, пішов у 
напрямку П’яток. Історик описав кровопролитні бої, в яких обидві сторони «засіяли 
трупами» всю дорогу. Згідно з тогочасними свідченнями, втрати лише за один день 
сягали щонайменше 1500 людей2. «Не на добро вийшов московському воєводі, – за-
значив В. Герасимчук, – його одчайдушний поступок: зламаний попереднім бльока-
дами [...] не був він в стані подолати своїх численійших противників»3. Шереметьєв 
змушений був зупинити марш і розбити новий табір, всього за чотири версти від 
попереднього, в дуже «недогіднім» болотяному місці під назвою Росники. Він, ма-
буть, вже не надіявся на Ю. Хмельницького, зауважив історик, але ще сподівався до-
помоги від московських воєвод, котрі розташувалися в українських містах. «Однак 
ся надія, – пише дослідник, – була тепер тою фантасмагорією, яка блудним вогнем 
сьвітить в останніх хвилях перед смертю. Московське правительство примітивне 
своєю адміністрацією воліло стратити одну кампанію раз із армією, як стратити 
Україну, висилаючи із занятих українських твердинь воєвод на непевний рахунок»4. 
Отож, констатує історик, Шереметьєв допомоги не дочекався.

15 жовтня 1660 р. Ю. Хмельницький знову відрядив свою делегацію до польського 
табору. Розпочалися важкі переговори, які тривали три дні. Щоб швидше схилити 
козаків до угоди, зазначив В. Герасимчук, поляки обіцяли, що «будуть козаків уважа-
ти за вірних співтоваришів у війні, спільних дітий тої самої вітчини і її оборонців». 
Як видно, стверджував він, «заспівали польські комісари стару пісню», але утрудню-
вала переговори вимога козацьких послів залишити «непорушною ві всіх навіть най-
менших точках» Гадяцький трактат5. Це озлоблювало польських переговірників, і 
«гарячійші голови» закликали до зриву переговорів, але старші, більш досвідчені, 
говорили, що «домові війни по опобільнім проливи крови ніколи інакше не пола-
годжуються як уступками»6. Врешті було досягнуто компроміс: поляки погодились 
на «гадяцькі пакти», але вилучили з них «сю точку, де говорилось про самостійне 
руське князівство», наголосив В. Герасимчук7.

17 жовтня 1660 р. Ю. Хмельницький, прийнявши запропоновані умови, прибув у 
супроводі старшини до польського табору. Дослідник зазначив, що поляки перший 
раз отримали нагоду побачити сина «того страшного чоловіка, що роздмухав полумя 
довголітніх воєн і стряс основами цілого сходу Європи»8. На другий день (18 жовтня) 
відбулася взаємна присяга, повний текст якої історик подав у своїй студії. Він заува-

1 Там само. – С. 62.
2 Там само. – С. 66.
3 Там само. – С. 67.
4 Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХІV. – С. 57.
5 Там само. – С. 62.
6 Там само. 
7 Там само. – С. 63. В. Герасимчук повністю навів текст новоукладеної угоди (с. 63–64); з огляду 

на те, що вона загальновідома, ми не будемо її відтворювати.
8 Там само. – С. 67.
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жив невеликий, але досить цікавий епізод, пов’язаний з тим, що архімандрит (його 
ім’я не згадано), який проводив акт присяги козаків, не знав польської мови, навіть 
«не вмів ані читати, ані перекласти її, на українську мову»), тому зробити це було 
доручено І. Виговському1. Потім у спеціальному наметі відбулася Служба Божа, піс-
ля якої було проведено урочистий салют з 26 гармат триразовими пострілами в бік 
московського табору, і він був такий влучний, що «звідти понеслись тільки крики і 
страшний зойк»2.

На основі тогочасних реляцій В.  Герасимчук відтворив ще один цікавий факт, 
пов’язаний з проведенням того ж дня важливого, на його думку, «гуманітарного 
діла». З ініціативи польських гетьманів (коронного і польного) на честь «щасливого» 
договору «було погребено до кількох тисяч неприятельського трупа, що непохова-
ний лежав на поли». Було викопано кілька дуже глибоких ям, у кожну з яких похова-
но близько 500 останків, насипано високі кургани, на котрих поставлено пам’ятники 
з каміння і «посьвячено їх іменем християнської побожности»3. 20 жовтня 1660 р. 
Ю. Хмельницький вислав листа до короля, в якому сповістив про свій «поворот під 
його протекцію». Тоді ж він повідомив також Шереметьєва про свою угоду з поляка-
ми і радив йому «не противитися Божій волі і шукати милосердя»4.

В. Герасимчук звернув увагу і на т.зв. «аферу Цицюри». Ю. Хмельницький звер-
нувся з універсалом до козаків у таборі Шереметьєва із закликом «лучше взяти 
участь в поданих добродійствах, як в облозі полягти соромною смертю»5, гарантую-
чи їм безпеку. Вихід їх з московського табору був призначений на 21 жовтня. Було 
домовлено, що український гетьман подасть знак «через розвинене знамя з горбка, 
як сигнал до відходу». Однак з незрозумілих причин, зазначив історик, не дочекав-
шись умовного знаку Т. Цицюра поспішив і з 8 тисячами козаків пішов у бік розта-
шування поляків. А далі трапилося непередбачуване, – на «козаків-дезертирів» рап-
тово напали татари. Доки прийшла на допомогу польська кавалерія, татари встигли 
кількасот козаків убити і понад 1000 взяти в неволю, а більша половина їх поверну-
лась до московського табору, наголосив дослідник. В. Герасимчук емоційно заявив, 
що дуже «не по-людськи поступили тут польські гетьмани»6. Він не вірив, що татарів 
не поінформували про вихід козаків і був переконаний в тому, що це «носить знаме-
на віроломства»7. Т. Цицюра врятувався і був заарештований поляками, в чому істо-
рик бачив, без сумніву, «приватну інтригу», а саме ненависть Ю. Хмельницького до 
свого конкурента, «протегованого Москвою»8. Невдовзі Ю. Хмельницький зі своїм 
військом повернувся додому. Історик зауважив, що точна дата їх відходу невідома, 
але він припустив, що стався він 22–25 жовтня 1660 р.

Завершуючи розгляд участі козаків у цій кампанії, В.  Герасимчук застановився 
над низкою важливих дослідницьких питань. Зокрема, його цікавило: «Чи козацька 

1 Там само. – С. 69–70.
2 Там само. – С. 70.
3 Там само. – С. 71.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 73.
6 Там само. – С. 74.
7 Там само. – С. 75.
8 Там само. В. Герасимчук зазначає, що Т. Цицюра був відправлений до Польщі, а згодом відпу-

щений в Україну.
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старшина була на стільки політично вироблена і сьвідома, щоби зрозуміти тайну 
своїх невдач і чи справді задумувала Чуднівською згодою вести усталену лінію в по-
літиці? Чи уміла, будучи рішаючим чинником, бути судією спорячих сторін, зібрати 
плоди своєї роли»1. Його бачення як «холодного, безпристрасного обсерватора», 
який окрім аналізу динаміки реальних зовнішніх імпульсів враховував також психо-
логію учасників історичного процесу, звелося до визнання того, що «нова поль-
сько-українська згода пішла і тепер по лінії половинного полагодженє, пішла не 
щиро і була тілько новим звеном дальших непорозумінь»2. Він переконаний у тому, 
що залишити Гадяцький договір, скасувавши руське князівство, «се значило скасува-
ти саму душу сеї умови»3. На все інше, що в ній лишилось, вважав В. Герасимчук, 
поляки могли погодитись, бо вона без руського князівства «не давала ще Україні пра-
ва на самостійну державу, федеративно прилучену до Польщі»4.

Дослідник ставить ще одне запитання: «Чи козаки були сьвідомі повного значіня 
з утрати не тілько титула, але правного становища, сотвореного тим титулом? Чи 
дійсно ситуація була такою, що мусіли пристати на її вичеркненє?»5. В. Герасимчук 
стверджував, що козаки не зрозуміли як слід «досяглости сього постуляту», допусти-
ли «легкодушну помилку» і зруйнували корисну угоду, «споруджену в Гадячи 
1658 р.»6. Історик повторив висловлену в одній з попередніх праць думку про те, що 
існування руського князівства створювало для козаків «небезпечність одідичення 
гетьманської власти в одних руках під нелюбим титулом князя»7, котре суперечило 
козацьким традиціям. Він припустив, що саме це могло послужити козакам перекон-
ливим аргументом для «занехтуванє і злегковаженє сеї точки згоди»8.

В.  Герасимчук коротко описав дії основного «поборника» Гадяцького трактату 
І. Виговського, котрий був «тою осию коло якої оберталася вся сфера всіх акций в 
Польщі о Україну». Причину неохоти старшини до його особи він вбачав у страху 
перед сильною і рішучою волею і енергією «сего чоловіка, аристократа по переконан-
ню»9. Історик зауважив, що полякам також був вигідніший на посаді гетьмана 
Ю. Хмельницький, політик, як він вважав, «без ясної думки».

Насамкінець В. Герасимчук повернувся до розгляду трагічної долі московської ар-
мії на чолі з Шереметьєвим, яка тримала оборону свого табору, котрий, на його дум-
ку, своїм жахливим станом радше був «саркофагом для погибаючих». Він заперечив 
звістки деяких московських реляцій про те, що Шереметьєву вдалося пробитися з 
оточення до Кодні, оскільки очевидці тих подій, поляки, у своїх справозданнях нічо-
го про це не писали. Російські автори пояснювали це тим, що вони не хотіли опису-
вати «подвиги нашого войска», з чим В. Герасимчук категорично не погодився, бо 
сучасники тих подій (як поляки, так і чужоземці), стверджував він, дуже докладні в 

1 Там само. – С. 77.
2 Там само.
3 Там само.
4 Там само.
5 Там само.
6 Там само.
7 Там само.
8 Там само.
9 Там само. – С. 79.
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своїх записках і не могли це зовсім замовчати1. Урешті-решт, використавши всі спро-
би до порятунку, зазначив дослідник, Шереметьєв схилився до капітуляції. Він звер-
нув увагу на те, що проти примирення Польщі з Москвою категорично виступили 
татари. На його думку, вони не хотіли втратити свою здобич та й трактували Москву 
як свого споконвічного ворога, а їх до цього підбурював ще й І. Виговський.

27 жовтня 1660 р. розпочалися польсько-московські переговори, які не принесли 
жодного результату, бо, вважав історик, поляки висунули надмірні «жадання», які 
були в компетенції не воєводи, а радше царя. В. Герасимчук переконаний, що голов-
ною перешкодою було тут «давне, до тоді не розв’язане питанє», що має бути з Укра-
їною?2 2 листопада 1660 р. було укладено польсько-московську угоду, текст якої до-
слідник повністю навів у своїй студії3. Він звернув увагу на вражаючий 
безпрецедентний факт масового самогубства козаків з табору Шереметьєва, які не 
хотіли йти у татарський полон. «Многії не хотіли власними очима дивитися на ганеб-
ну неволю, – наголосив В. Герасимчук, – і ще вночи з дня 3 падолиста на 4 виповнили 
самі своє призначенє: понад тисяча козаків убили себе взаємно, а ще більше казали 
себе другим убити»4. Дослідник зазначив, що «козаки-недобитки» винесли всі свої 
хоругви, гармати, самопали, луки і всю іншу зброю та довгими рядами зложили її 
перед польськими комісарами. На це споглядали, «мов голодні і ненаситні пси», густі 
лави татар, які не дочекалися доки всі козаки вийдуть в чисте поле, й накинулись на 
людську здобич. «На таке жалке видовище годі було чоловікові з християнським ми-
лосердієм не заплакати», – навів слова очевидця В. Герасимчук5.

Наступного дня, наголосив він, отримало свою неминучу відплату також москов-
ське військо, котре хотіло «за ціну крови» українських козаків відкупити себе від 
татарської неволі. Татари, незважаючи на польську сторожу (близько 400 чоловік), 
напали на московський табір і після нещадного побоїща (ця нічна пригода коштува-
ла полякам близько 80 загиблих), заарканювали свої жертви і вели в полон. В. Гера-
симчук подав кількість всіх полонених – 25 тисяч, з них 15 тисяч росіян і 10 тисяч 
козаків6. Згодом татари примусили С. Потоцького видати їм воєводу Шереметьєва.

7 листопада 1660 р. польське військо залишило околиці Чуднова, і так заверши-
лась ця кампанія. Оцінюючи її значення для Польщі, В. Герасимчук констатував, що 
цим успіхом вона «запобігала загроженій своїй екзистенції», і висловив впевненість, 
що цю подію можна «зачислити до одних з найкрасших усьпіхів польського оружя в 
тім бурливім і непевнім десятку другої половини ХVІІ віка»7.

Певним підсумком дослідження головних аспектів складної і суперечливої полі-
тики І. Виговського стала спеціальна студія В. Герасимчука «Виговщина і Гадяцький 
трактат», написана на основі ретельного опрацювання історичних джерел з архівів 
Кракова, Варшави і Петербурга8. У ній представлена широка панорама подій, пов’я-

1 Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Записки НТШ. – 1912. – Т. СХVI. – С. 43.
2 Там само. – С. 50.
3 Там само. – С. 52–53.
4 Там само. – С. 54.
5 Там само. – С. 55.
6 Там само. – С. 60.
7 Там само. – С. 63.
8 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVІІ. – С. 5–34; 

Т. LXXXVІІІ. – С. 23–50; Т. LXXXІХ. – С. 46–90.
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заних з ґенезою та укладанням Гадяцької угоди 1658 р., яка відтворена в контексті 
розвитку польсько-українських відносин протягом майже тисячолітньої історії1. Іс-
торик зробив цікавий синтетичний огляд цих складних взаємовідносин, намагаю-
чись вникнути в глибинну суть процесів як в Україні, так і в Польщі. Насамперед він 
поставив конкретне дослідницьке запитання: «Що дало спільне проживанє цих двох 
народів під ненормальними услівями?» Він переконаний: «Хіба се, що звичайно дає 
неволя, себ-то зміну суспільного положеня, пониженє етичного сьвітогляду у обох 
народів та зміну деяких черт психічної природи»2.

На думку В. Герасимчука, неволя витворила в характері нашого народу перевагу 
пасивності та почуття меншовартості. Він різко розкритикував уславлену польською 
історіографією «ягелонську концепцію». Перш за все дослідник заперечив їхню оцін-
ку Люблінської унії як «пам’ятника добровольної злуки і згоди», наголосивши, що 
«коли взяти всі користи, що їх витворила дальша консеквенція унії, то вони в поло-
вині не нагороджують заподіяних кривд»3. Він вважав, що поневолення України-Ру-
си було переведенням в «конкретні форми» ідеї короля Казимира Великого – уступа-
ючи німцям на заході власні землі, самим просуватися на схід. Історик стверджував, 
що цей польський «Drang nach Osten» «видав фатальні овочи»4. Висновок В. Герасим-
чука категоричний: «Побідний меч Казимира був тільки рискалем на гріб Польщі. Та 
се очевидно, виплив мас народу на великі чужі території для карієри урядничої, вій-
ськової і для земельного набутку, був занадто великим викладанєм – експанзією дер-
жавного організму, щоб його можна було переболіти без свого знесилення і без на-
слідків на будуче»5.

Аналізуючи наслідки просування поляків на українські землі, дослідник заува-
жив різке порушення рівноваги суспільних верств на користь «великих лятифунда-
торів». На його думку, саме «Пястівська Польща через се була сильною, що не позво-
ляла одній суспільній клясі брати другу під ноги», а вміла тримати рівномірну 
еволюцію як міста, так і села6. Згодом, констатував В. Герасимчук, віддано перевагу 
«панському плугу», так добре звеличеному польськими істориками. Він не погодився 
з їхньою тезою про те, що «плуг плянтатора» приніс цивілізацію, і наголосив, що «сей 
ославлений плуг підбив велику ідею державної будучности Польщі під грубий ко-
роткозорий матеріялізм одної земельної верстви»7.

Дослідник простежив експансію Польщі на українські землі від часу «розбишаць-
кого наїзду» Казимира Великого на Галичину в 1340 р. Він наголосив, що з упадком 
державності на Русі «нарід, що вмів давніше свому житю надавати у всіх сферах гар-
ні своєрідні форми», під Польщею не тільки втрачав свою індивідуальність, але «за-
трачував чим раз сильнійше і свою лучність з минувшиною і забував політично-на-
ціональний програм»8.

1 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVІІ.– С. 5–18.
2 Там само. – С. 6.
3 Там само.
4 Там само. – С. 7.
5 Там само.
6 Там само.
7 Там само. Можемо зауважити вплив на В. Герасимчука в цьому питанні одного з напрямів 

«краківської школи» в польській історіографії, зокрема, цю тезу відстоював Юзеф Шуйський.
8 Там само. – С. 8.
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Історик розглянув всі значніші повстання проти Польщі починаючи з виступу 
Мухи в 1490 р. та М. Глинського в 1506 р. і завершуючи козацькими повстаннями 
кінця ХVІ – перших десятиліть ХVІІ ст. Він стверджував, що вони носили лише «зна-
мена протесту поведеного доривочно, в малих розмірах і малим числом»1. Проте для 
нього вони були переконливим доказом того, як сильно наш народ був «одертий з 
державно-політичних почувань»2.

В.  Герасимчук звернув увагу також на релігійне життя, зокрема, зупинився на 
Брестській церковній унії 1596 р., через яку «дістало народне терпінє свого кінця». Не 
випав з його поля зору також геополітичний чинник, зокрема постійні напади крим-
ських татар на українські землі. Оцінюючи їх трагічні наслідки, дослідник емоційно 
зазначив, що «сей вампір безнастанними набігами великі жертви забирав нашій землі 
і з анемічного її організму висисав до решти кров»3. В. Герасимчук підкреслив надзви-
чайну заслугу козаччини, яка забезпечила українським землям оборону «перед татар-
ською руїною» і дала можливість «знесиленій Україні набрати більшої відпорности»4.

Багато місця в роботі історик відвів аналізу визвольної війни під проводом 
Б. Хмельницького5, яка «дала нову основу для иньшого політичного укладу на північ-
нім сході Європи»6. Він високо оцінив значення перших універсалів Хмельницького, 
в котрих було заявлено глибоке розуміння кривд народу. Дослідник відзначив неаби-
який хист гетьмана, котрий зумів повести за собою весь народ, який не тільки пові-
рив у його «велике посланництво», але і віддав «на жертвенник нового порядку всю 
фізичну силу, майно і кров своїх дітей»7. Разом з тим, він у цілому дуже критично 
оцінив подальші дії Б. Хмельницького, який, на його переконання, «не використав як 
слід своїх славних побід» (перемоги під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявця-
ми. – Авт.) і дав своїй програмі «мізерну сатисфакцію»8. На жаль, ці перемоги, кон-
статував В. Герасимчук, були тільки прелюдією десятилітньої кривавої боротьби «за 
свободу і емансипацію України»9.

Незважаючи на всі успіхи початкового етапу війни, зазначив історик, «Хмельнич-
чина своєї мети, себто автономії України не осягнула, хоч уживала всіх сил»10. Харак-
теризуючи Б. Хмельницького і його програму, В. Герасимчук дійшов досить супере-
чливих висновків. З одного боку, він говорить про гетьмана як про вождя, який «не 
піднявся до сповнення всеукраїнських національних ідеалів, не перевів соціяльного 
визволення всеї маси українського люду і українсько-польського питання не розвя-

1 Там само. – С. 9.
2 Там само.
3 Там само. – С. 10.
4 Там само.
5 Там само. – С. 10–18.
6 Там само. – С. 10.
7 Там само. – С. 11. Сучасні дослідники відзначають, що В. Герасимчук залишився чи не єдиним, 

хто в українській історіографії цілком сприйняв критичні оцінки М. Грушевського щодо політич-
ної діяльності та особи Б. Хмельницького. Див.: Федорук Я. О. Відгук Василя Гарасимчука на ІХ том 
«Історії України-Руси» М.  Грушевського  // Укр. археограф. щорічник. Нова серія.  – К., 1999.  – 
Т. 6/7. – С. 535.

8 Там само. – С. 11
9 Там само. – С. 13.
10 Там само. – С. 14.
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зав»1. Вчений закидав Б. Хмельницькому консерватизм у поглядах і особливо в тому, 
що він «ніколи не оперся на народі»2. Ба більше, звинувачує Б. Хмельницького в тому, 
що він не спромігся «відновити удільну руську державу», хоча такі можливості, на 
думку історика, були. В. Герасимчук висловив припущення («здається не відібємося 
зовсім від правди»), що Україна могла здобути самостійність, якщо б гетьман нава-
жився на відкритий союз зі шведським королем Карлом Х Густавом, а не «крутив і 
лявірував», але він не пішов, коли було потрібно, на допомогу шведам, чим і погубив 
усю справу3.

З іншого боку, В. Герасимчук, дав чудову характеристику Б. Хмельницькому, наго-
лосивши, що «з домовиною славного гетьмана згасла на віки звізда щастя козацького 
війська [...], з небіжчиком сходила до темного гробу і свобода козацької України»4. Як 
бачимо, тут виявилася апріорність історика, яка привела його до слабовмотивова-
них, іноді суперечливих висновків. Це стало також причиною дещо завищеної ним 
оцінки І. Виговського та його політики.

Перейшовши до основної частини свого дослідження, історик спершу проаналі-
зував надзвичайно важкий стан тогочасної України після десятиліття кривавої вій-
ни. Він не пошкодував темної фарби для відтворення того трагічного образу. «Укра-
їна, – пише В. Герасимчук, – укрилась туманом смутку і передчутєм незнаного горя в 
будиччині, а шалений дотеперішній гурган домової міжусобиці, підсичуваний яко-
юсь невичерпною демонічною силою безпощадної мести, не клав кінця сліпому злу, 
а дальше зрошував землю невинною кровю і засівав українські простори трупами»5.

Дослідник знову наголосив на нерозв’язному соціальному питанні та на складнос-
ті соціальних процесів в Україні в добу Руїни. Він зауважив, що легше було козаччині 
скинути з себе польське ярмо, як «позбутися набутих в польській школі привичок і 
клясово-економічних вигід». Виконання цього принципового для державних діячів 
завдання було завжди тим «Сізіфовим каменем, який все котили, а ніколи не викоти-
ли до кульмінацій гори»6. Дослідник переконаний, що кожний безсторонній обсерва-
тор тих часів добре знає, що «новий військово-адміністративний режім полковників 
та сотників» був копією давнішого польсько-шляхетського панування. Обов’язки і 
повинності залишились, хоч і стали легшими, стверджував історик, але «кривди були 
тим більш болючі», що походили від своїх «рідних гнобителів»7. В. Герасимчук звер-
нув увагу на те, що «українська революція ХVІІ в.» докорінно відрізнялася від револю-
цій у Західній Європі, бо хотіла усунути не тільки «чужу неволю», а й «перевести в 
своїм нутрі соціяльну революцію» і тим самим «мала слабші вигляди на успіх»8.

1 Там само. – С. 12.
2 Там само. – С. 18. М. Грушевський у своїй «Історії України-Руси» посилається на думку В. Гера-

симчука про консерватизм Б. Хмельницького. Див.: Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 
12 кн. – Т. ІХ, кн. 2. – К., 1997. – С. 1496–1497.

3 Там само. – С. 18.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 19.
6 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVІІІ – С. 23.
7 Там само. – С. 24.
8 Там само. Тадеуш Корзон, у згадуваній рецензії критикував надмірну увагу В. Герасимчука до 

соціальних проблем, зазначаючи, що це не що інше, як перенесення реальних подій поч. ХХ ст. 
(насамперед аграрного питання) на історичний ґрунт ХVІІ ст. Він пояснював це безумовним впли-
вом М. Грушевського на молодих дослідників.
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Іншим чинником, що істотно впливав на тогочасні події, дослідник вважав від-
мінності між Лівобережною і Правобережною Україною у географічному, соціаль-
но-економічному і культурному становищі. Він чітко окреслив характерні прикмети 
кожного з цих регіонів, зазначаючи, що Правобережжя географічно ближче до Поль-
щі і там «защеплювалися скорійш понятя аристократичної шляхетчини». Натомість 
на Лівобережжі домінували погляди, «репрезентовані демократичним Запорожем 
[...] було далеко менше панів і неволя була там лекша»1. Унаслідок таких відміннос-
тей, на переконання історика, виробились власні, також різні, політичні ідеали. Для 
Правобережної України ним було «велике князівство руське під авторитетом персо-
нальної унії з Польщею». У керманичів Лівобережної України ідеал – «автономія 
України під протекторатом Москви»2.

В. Герасимчук зазначив, що Україна потребувала керманича «організаторського 
таланту і мудрого законодавця», який би міг забезпечити «тривалий спокій». До цьо-
го великого завдання рада в Чигирині по смерті Хмельницького покликала «головно-
го його дорадника, канцлєра» І. Виговського. У характеристиці новообраного геть-
мана простежується певна глорифікація істориком героя своєї студії. В інтерпритації 
В. Герасимчука Виговський був «мужем надзвичайних спосібностей, здається дала 
йому природа всі прикмети потрібні відріжняти себе від сірої товпи, прикмети, що 
пхають людий в їх карієрі чим раз висше»3. У порівнянні І. Виговського з Б. Хмель-
ницьким досліднику не вдалося зберегти об’єктивність – все-таки його симпатії були 
на боці Виговського4. Історик відзначив у нього «брак сего великого егоїзму Хмель-
ницького», а також те, що він не такий безоглядний і не такий пристрасний, як «його 
великий попередник». І ще, на думку вченого, більша холодність виглядала з його 
психічних рис, яка показувала, що «се чоловік докладно обмисленого пляну, пред-
ставник реальної політики»5. В. Герасимчук вбачав у ньому «далеко виразніше зазна-
чену тенденцію сформувати ясно провідну думку козаччини» і називав його «сьвідо-
мим українським автономістом»6.

Дослідник поставив закономірне запитання для роздумів: «Чому обопільний 
вплив тих двох людий і сьвітоглядів не видав корисних овочів?»7. В. Герасимчук спра-
ведливо стверджував, що простий народ більше любив Б. Хмельницького і він «зі-
стався в піснях у нього популярним автократом-демагогом»8. Тоді як Виговський 
постійної популярності у народу не мав ніколи. Історик пояснював це тим, що «про-
стий нарід, який своєю вузькою субєктивністю чинить не раз кривди навіть власним 
добродіям, не пізнавав його [Виговського] діяльність»9.

1 Там само. – С. 25.
2 Там само. 
3 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVІІ. – С. 21.
4 М.  Грушевський відзначив цю «правдоподобну», за його словами, спробу В.  Герасимчука 

порівняти діяння цих двох гетьманів. Покликуючись на свого учня, він до розлогої цитати з праці 
«Виговщина і Гадяцький трактат» ще додав, що «Виговський був політик-європеєць, тим часом як 
Богдан стихійна сила більш євро-азійського характеру». Див.: Грушевський М. Історія Украї-
ни-Руси: В 11 т. 12 кн. – Т. ІХ. – Кн. 2. – К., 1997. – С. 1497.

5 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVІІ. – С. 24.
6 Там само. – С. 25.
7 Там само. – С. 24.
8 Там само. 
9 Там само. 
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З наукового погляду однією з найцінніших частин дослідження В. Герасимчука є 
його аналіз «автономічно-політичної» програми І. Виговського. Особливо цікавий 
наведений і чи не вперше всебічно опрацьований істориком «зачіпно-відпорний» до-
говір між українським гетьманом І. Виговським і шведським королем Карлом Х Гу-
ставом від 6 жовтня 1657 р. Цей договір, наголосив дослідник, «кидав сильні промені 
сьвітла на сьміливість поглядів в тодішніх політиків, яким не раз історики закидають 
незрілість і вузькоглядність»1. Найбільшу увагу історик акцентував на другому пунк-
ті договору, за яким «король шведський має признати запорожське військо разом з 
підвладними йому провінціями за вільний і нікому не підлеглий нарід і має перед 
всіма ворогами боронити його свободи і прерогатив»2. В. Герасимчук слушно оцінив 
цей договір як намагання українських автономістів «утворити в крузі великих наро-
дів нову рівнорядку – могучу державу»3.

Історик глибоко проаналізував умови та обставини, які завадили І. Виговському 
втілити в життя свій «державно-автономічний» план. «Нещастє домової революції, – 
пише В. Герасимчук, – висунутої на Лівобережу москвофільською партією, переку-
пленою і здеморалізованою благочестивим сусідом, були тим чорним лихом, яке впх-
нуло Україну у вир домової війни, даючи сьому періодові по всі часи 
характеристичну назву – руїна»4. Отож, на його переконання, бунт Запорожжя та 
Пушкаря остаточно зруйнували плани Виговського. Ставлення дослідника до Запо-
рожжя дуже критичне. Він вважав, що славне колись демократичне Запорожжя «ог-
нище козаччини – волі, забороло руськости і православної віри», тепер перетворило-
ся на «гніздо всякої шумовини і невдоволених»5. «Січ сходить вповні, – зазначив 
дослідник, – на негативний фактор, який все руйнував через се, що сам не потрафив 
нічого збудувати»6. Він описав бунти Запорожжя як доказ того, якою страшною може 
бути військова анархія. Історик переконаний, що гетьман легко б справився з Яко-
вом Барабашем7, який очолив виступ, але за ним стала Москва і «скрито всим керму-
вала»8. Бунт Запорожжя, на його думку, був лише прологом до другого, далеко страш-
нішого повстання Пушкаря, «піднесеного до значіння грізної революції», що охопило 
все Лівобережжя9. В. Герасимчук зазначив, що дана проблема ґрунтовно досліджена 
його колегою Д. Коренцем, тому він не входить в її детальний розгляд, окресливши 
лише головні аспекти10.

1 Там само. – С. 33.
2 Там само. – С. 33–34.
3 Там само. – С. 35.
4 Там само. – С. 36.
5 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVIII. – С. 29.
6 Там само. – С. 29.
7 В. Герасимчук висловлює припущення, що це син того Барабаша, котрому «скрутив голову 

Хмельницький» на початку свого повстання. Див.: Там само. – С. 33.
8 Там само. – С. 33.
9 Там само. – С. 35.
10В. Герасимчук справедливо відзначив, що в діях Я. Барабаша і М. Пушкаря наявні корисливі 

інтереси та політичні амбіції – бажання захопити владу, однак він не помітив іншого дуже важли-
вого аспекту повстання – прагнення покозачених селян, які опинилися поза становою ієрархією 
суспільства, узаконити свій соціальний статус. Взагалі проблема т. зв «покозачених селян» пов-
ністю випала з його поля зору.
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Докладніше історик зупинився на провокативній ролі Москви в цих трагічних 
подіях. Він стверджував, що український гетьман добре знав про те, що ініціатором 
бунту була Москва, що саме вона «викликала своїми грошима і моральною підмо-
гою» весь цей рух1. Дослідник описав московське посольство боярина Хитрово (він 
помилково називає його Матвієм замість Богданом) в січні 1658 р. та перебіг Переяс-
лавської ради в лютому 1658 р., на якій Виговського одноголосно обрали гетьманом. 
Вчений звернув увагу на союз І. Виговського з татарами, котрий «обвіював всіх яко-
юсь зловіщою таємницею»2. В.  Герасимчук навів цікавий факт, що полковник 
Джеджалій («вихрист татарський») намагався вбити Виговського, «щоб урятувати 
Україну від усобиць, але замах не вдався і сам він загинув»3. Описуючи битву між 
військами гетьмана і повстанцями під Полтавою (червень 1658 р.), В. Герасимчук з 
гіркотою констатує, що «15 тисяч засіяного трупа на побоєвищу запечатали погром», 
а «щасливому побіднику» як трофей дісталася голова Пушкаря, яку приніс татарин 
на списові4. Підсумовуючи, дослідник наголосив, що І. Виговський «домову війну» 
уважав за «овоч злочинної політики Москви», про що виразно заявив у своєму уні-
версалі (мова йде про «Маніфест до народів Європи». – Авт.). Історик назвав його 
«лебединою піснею» свідомої України, від якої «віє розпука і жаль» за змарнованими 
мріями та відчуття небезпеки, яка «насувалася з півночи на Україну»5.

В. Герасимчук переконаний, що страх перед «домовою війною» і бажання пере-
могти противника, якого підтримувала Москва, «пхали гетьмана в ненависні для на-
роду обійми Польщі». Його плани «відбудувати Україну на руїнах Польщі», зазнали 
краху6. Дослідник гіпотетично припустив, що І. Виговський «скрито мріяв, що по-
томним поколінням передасть спомин про своє панованє величавим пам’ятником – 
українською державою»7. Він не зрікся своєї мрії, вважав В. Герасимчук, але відсунув 
її реалізацію на потім і «обмежив до скромнійших розмірів»8. Дослідник стверджу-
вав, що угода з Польщею була «плодом хвилевих обставин», бо між обома сторонами 
«не було щирости» і перемир’я часто порушувалося. Він не зупинявся докладно на 
цій проблемі, зазначаючи, що вона детально опрацьована в дослідженні Д. Коренця9. 

1 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVІІІ. – С. 38.
2 Там само. – С. 44.
3 Там само.
4 Там само. – С. 46.
5 Там само. – С. 48.
6 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXІХ. – С. 46. 

Зауважимо, що цим твердженням В. Герасимчук заперечив висновок М. Стадника про прихиль-
ність Виговського до Польщі від початків його гетьманування, а також тезу Д. Коренця, що Москва 
своїми діями з насадження в Україні своєї адміністрації («воєвод») спровокувала гетьмана на 
угоду з Польщею.

7 Там само. – С. 46.
8 Там само. Сучасні дослідники твердження В. Герасимчука про те, що Виговський планував 

створити незалежну українську державу вважають перебільшенням, викликаним його певною 
ідеалізацією козацької старшини як верстви, головною мрією якої, як він вважав, було благо Укра-
їни. Див.: Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ ст. Причини і початок 
Руїни. – К., 1998. – С. 14. В. Герасимчук чомусь не зазначив негативних її рис – користолюбства та 
прагнення влади, того, що В. Липинський назвав «тупим егоїзмом».

9 Коренець Д. Зносини Виговського з Польщею в  р. 1657–1658  // Записки НТШ.  – 1900.  – 
Т. ХХХVIІІ. – С. 1–20.



306

Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

Щодо причин, які зумовили порозуміння між Україною і Польщею, то вони, на 
його думку, перш за все корінилися в їхньому тогочасному становищі. Історик зазна-
чив, що Польща, яка гнобила український народ, «ніколи не протягувала йому руки» 
до можливої згоди. Тільки по великих перемогах Б. Хмельницького, який «своїм під-
приємчивим і великим таланом визволив українські землі з під польського ярма», 
стверджував дослідник, справа порозуміння з Україною стала «найактуальнійшою» і 
навіть питанням «бути чи не бути Польщі»1. Саме це, а також війна зі Швецією, на 
переконання дослідника, докорінно змінили ставлення польської правлячої еліти до 
політичних вимог І. Виговського. «Традиційна політична засада польської шяхти, – 
наголосив В. Герасимчук, – що опирала гегемонію Польщі на неволі українського на-
рода, тепер стратила свою силу [...]. Довголітній протест України маніфестований 
проливом крови, витворив серед правлячих сфер нове поколінє з толєрантним пере-
свідченєм, із серцем більш склонним до широких уступок для України»2. Дослідник 
зауважив ще один важливий момент, пов’язаний з тим, що до угоди з Україною Поль-
щу підштовхувала також Австрія, котра «мала завсіди на козаччину пильне око»3.

Історик детально розглянув весь процес підготовки угоди, роль у ній волинського 
каштеляна С. Беньовського («колишнього товариша І. Виговського і П. Тетері з грод-
ського суду у Луцьку»), складність переговорів і, нарешті, «великий факт поєднання 
двох народів» у Гадячі 16 вересня 1658 р.4. В. Герасимчук подав повний текст Гадяць-
кого договору, який віднайшов у бібліотеці музею кн. Чарторийських у Кракові5.

Оцінюючи Гадяцьку угоду, В. Герасимчук чи не першим серед українських істори-
ків наголосив на тому, що вона була логічним результатом Хмельниччини, коли 
«тільки кристалізувався і виховувався розвій політично-національних думок» і лише 
за І. Виговського, переконаний він, «ся велика ідея знайшла своє викінченє»6. Відзна-
чимо, що тоді чільні представники української історіографії акцентували увагу саме 
на розриві цієї традиції між гетьмануванням Б.  Хмельницького та І.  Виговського. 
Так, М. Грушевський розглядав Гадяцький договір передовсім як «унію шляхетську», 

1 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVІІ. – С. 5.
2 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXІХ.– С. 48.
3 Там само. – С. 49. У своєму твердженні В. Герасимчук покликується на спеціальне дослідження 

цієї проблеми  – М.  Кордуба. Проба австрийського посередництва між Хмельницьким і Поль-
щею // Записки НТШ. –1908. –Т.LXXXIV. – С. 5–32.

4 Там само. – С. 58–81.
5 В. Герасимчук зазначив, що знайшов два автентичні варіанти угоди, які, на його думку, «не 

дуже різняться між собою». Він був першим, хто запровадив їх до наукового вжитку, але не зосе-
реджувався на аналізі їх відмінностей. Дослідник слушно припустив, що вони, мабуть, не є урядо-
вими, обов’язковими для обох сторін документами, оскільки на них відсутні підписи польських 
комісарів. Для чого вони були написані і чому мають підпис гетьмана І. Виговського, він не пояс-
нив. Можливо, вважає історик, вони «призначалися для підпису короля». Український історик 
Микола Стадник, учень М. Грушевського та краківського професора В.  Чермака, у своїй праці 
«Гадяцька унія» вказав на відмінність між цими двома екземплярами («списками»), проте не 
поставив питання про їх походження. Див.: Стадник М. Гадяцька унія // Записки УНТ. – К., 1911. – 
Кн. VIIІ. – С. 11. Грунтовне порівняння обох варіантів тексту та їх детальний аналіз зробив М. Гру-
шевський в Х томі «Історії України-Руси». Сучасні дослідники наголошують на тому, що списків 
Гадяцької угоди збереглося аж дванадцять. Див.: Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х 
років ХVІІ ст. Причини і початок Руїни. – К., 1998. – С. 308.

6 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVII. – С. 12.
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наголошуючи: «Коли переяславська угода 1654 р. виходила з фактичної гегемонії ко-
зацтва і старалась забезпечити її, Гадяцька унія домагається такої гегемонії для укра-
їнської шляхти»1. В. Липинський вказував на те, що це була «засаднича зміна вну-
трішньої і зовнішньої політики по смерті Б.  Хмельницького» і повернення до 
польської політичної моделі2.

В. Герасимчук наголосив, що Гадяцький трактат не був головною справою І. Ви-
говського (як стверджувала більшість попередніх дослідників), до якої він ішов від 
початку свого гетьманування. Це, на його думку, радше «спосіб ніж ціль», «акт без 
глибокого змісту історичної неминучості»3.

Взагалі, щодо оцінок Гадяцької угоди слід зауважити, що тодішня польська історіо-
графія більшою мірою трактувала Гадяцький договір як акт великої політичної му-
дрості, вияв глибоких політичних ідей, документ великого морального значення, цін-
ну поправку до Люблінської унії, приклад побудови нових взаємовідносин на 
ягеллонських принципах рівності, братерства та взаємоповаги між народами4. Високо 
оцінювала Гадяцький договір частина українських істориків. Зокрема, М. Костомаров 
трактував його як «проект організації козацької України в формі республіки федера-
тивно звязаної з Польською Короною і В. кн. Литовським»5. Хоча, загалом, в україн-
ській історіографії з цього приводу домінував скептичніший погляд. У найбільш кон-
центрованому вигляді його висловив В. Липинський, який наголошував, що єдиною 
метою польських політиків було «дешевим коштом» повернути Україну, а Гадяцький 
договір означив як «найсумніший політичний акт післяреволюційних звершень укра-
їнської шляхти»6. Необхідно зазначити, що В. Герасимчук також був далекий від будь-
якої глорифікації Гадяцької угоди, оцінював її дуже критично, особливо порівняно з 
величними намірами досягнення самостійності України. На думку історика, це була 
«політика уступства і частинного банкротства [...] повна капітуляція тільки відіграна 
з артистизмом, повним укритєм проявів своєї внутрішньої слабости»7.

1 Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т. 12 кн. – Т. Х. – К., 1998. – С. 336.
2 Lipiński W. Z dziejów Ukrainy. – Kraków, 1912. – S.598.
3 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXІХ. – С. 47.
4 До прикладу, М.  Грушевський за взірець поглядів польської історіографії на цю проблему 

наводить твердження професора Краківського університету А.  Валевського.  – Див.: Грушев-
ський М. Історія України-Руси: В 11 т. 12 кн. – Т. Х. – С. 376.

5 Цит. за: Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. Х. – С. 376.
6 Lipiński W. Z dziejów... – S. 391–392.
7 Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. – 1909. –Т. LXXXІХ – С. 47. 

Необхідно зазначити, що така оцінка суперечить висновкам сучасних дослідників, зокрема, 
В. Брехуненко називає Гадяцький договір «на дивовиж далекосяжним кроком». «Порозуміння в 
Гадячі, – пише він, – рішуче підважувало здобутки Московії 1654 р., відкриваючи для східноєвро-
пейського обширу інші обрії на короткотермінову та й на далеку перспективу». Див.: Брехуненко В. 
Східна брама Європи. Козацька Україна в середині ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 2014. – С. 172. Зауважимо 
також, що В. Герасимчук не звернув увагу на тезу, яка є дуже популярною в сучасній історіогра-
фії,  – Гадяцька угода запізнилася майже на сто років. В.  Брехуненко зазначає, що «у загальних 
рисах це була та модель, повз яку під час Люблінської унії пройшли українські князі і яка забезпе-
чила б утворення надпотужного східноєвропейського блоку і супроти Москви, і супроти Осман-
ської імперії». Див.: Брехуненко В. Східна брама Європи.  – С.  171. Про фатальність спізнення 
Гадяцьких ідей для долі Речі Посполитої. Див.: Chynczewska-Hennel T. Idea uniі hadziackiej  – 
pięćdziesiąt później // Kwartalnik Historyczny. –  2002. – T. CIX. –Z. 3. – S. 135–136.
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Насамкінець варто зауважити, що праці В.  Герасимчука читаються нелегко, 
оскільки вони не завжди добре структуровані і в них спостерігається певна хаотич-
ність подання матеріалу. Автор часто відходить від головного предмету дослідження 
та вдається до загальних роздумів, без сумніву, цікавих, але це переобтяжує виклад і 
певною мірою утруднює його сприйняття. У працях В. Герасимчука багато діалек-
тизмів, за що йому дорікав М.  Грушевський («неохайна мова»), готуючи до друку 
одну зі студій молодого історика. Та це все не знижує вартість його доробку, оскільки 
історику вдалося дослідити дуже складний період минулого України з позиції ціліс-
ності історичного процесу. Варто погодитися з висновком І. Джиджори про те, що 
значення праць В. Герасимчука для вітчизняної історіграфії полягає не тільки в по-
данні нового, цікавого матеріалу, а й у висновках, які «насувають... теми до дискусії»1. 
Не можна не згадати про його внесок у розширення джерельної бази, підготовлену 
ним велику збірку документів до історії козаччини, яка, на жаль, через різні не за-
лежні від нього причини, не була надрукована2. В. Герасимчук залишається одним із 
чільних дослідників періоду Руїни в українській історіографії, який вніс багато ново-
го у вивчення цієї епохи3.

Гадяцькому договору присвячено також єдине дослідження Миколи Стадника4. 
Перш ніж проналізувати сам договір, він доволі розлого навів передісторію його по-
яви починаючи від початку війни українського народу під проводом Б. Хмельниць-
кого. Її результатом, зазначив історик, було «відірванє України від Польщі і підданє 
Москві в січні 1654 р.»5. Вчений описав надзвичайно складне тогочасне становище 
Речі Посполитої, яка окрім втрати України і ослаблення через тривалу війну, зазнала 
ще нападу Швеції. Глибинні причини її упадку, на думку вченого, треба шукати в 
«здеморалізованім суспільстві шляхетськім, в затраченім його почуттю щодо спов-
нюваня своїх обовязків перед вітчиною, в браку доброго і сильного устрою»6. У своїх 
міркуваннях М. Стадник широко покликався на праці М. Костомарова і В. Соловйо-
ва. При цьому він зовсім не згадав спеціальне опрацювання цих проблем колегою по 
школі Д. Коренцем, хоча в багатьох моментах викладав свій матеріал буквально за 
його дослідженням, використовуючи ті ж самі джерела.

Молодий історик переконаний, що, розглядаючи історію укладання Гадяцької 
угоди, треба завжди «на очах тримати» загальне прикре становище Польщі, і якби не 
це, вона «не пактувала б з козаками, але мечем і огнем старалася б вернути собі Укра-

1 Бібіографія // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXIX. – С. 239.
2 Частину цієї збірки вдалося віднайти; вона була видана Я. Федоруком у Львові в 1994 р. Див.: 

Герасимчук В. Матеріали до історії козаччини ХVІІ віку. – Л., 1994. – С. 1–136.
3 Праці В.  Герасимчука дотепер активно використовуються сучасними дослідниками доби 

Руїни. Див.: Перналь А. Річ Посполита двох народів і Україна. Дипломатичні відносини 1648–
1659 рр. [Пер. з пол. о. проф. Ю. Мицика]. – К., 2013. – С. 256, 299, 300; Яковлева Т. Гетьманщина в 
другій половині 50-х років ХVІІ ст. Причини і початок Руїни. – К., 1998. – С. 13–14; 306–308; Яков-
лева Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради – до Андрусівської угоди (1659–1667). – К., 
2003. – С. 11, 90; 97, 373; Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп. 
ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т.1. – С. 256, 258, 375, 378, 504.

4 Стадник М. Гадяцька унія  // Записки УНТ. – К., 1910. – Кн. VII. – С. 65–85; Кн. VIIІ. – К., 
1911. – C. 5–40.

5 Там само. – С. 65.
6 Там само.
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їну»1. Він погоджувався з тим, що договір з Польщею – це справа всього гетьману-
вання І. Виговського, але вважав, що його початки «сягають» останніх років Б. Хмель-
ницького. У цій тезі можемо відзначити певний вплив висновків В.  Герасимчука, 
хоча сам М. Стадник практично не згадує його праць.

Політику Б. Хмельницького М. Стадник оцінив дуже критично і вочевидь емоцій-
но, заявивши, що йому «не першина була бігати в один, то другий бік: то з Турком і 
Татарином він братався, то з Польщею, то на Семигород і Молдавію задивлявся, а в 
кінці змучений хотів супокійно вживати світа під крилами опікунки Москви»2. До-
слідник назвав його «простим» козаком, винесеним хвилями народного повстання 
на «вершину власти», що він не міг без чужої допомоги вистояти перед Польщею і 
тому «кидав собою на всі боки». «Хмельницький не мав, – стверджував він, – ясного 
ідеалу самостійности демократичної української держави, не мав розуміння для неї, 
і для того вічно ходив у найми»3.

Проте в короткому часі Москва, зазначив М. Стадник, встигла своїми «заряджен-
нями» знеохотити гетьмана, який бачив, що вона хоче вольності козацькі обмежити 
і «в кінці запрягти її до свого воза на всякі вислуги»4. Цим він пояснив, чому Хмель-
ницький «заледве по трьох роках» хотів змінити суверена і погоджувався на перего-
вори з Польщею. Простежуючи історію її зближення з козаками, історик пише про 
посередництво в цій справі Австрії, використавши матеріал, за його словами, «най-
новішої і найліпшої» праці М. Кордуби5. Згодом справу порозуміння, зазначив він, 
взяв у свої руки «оборотний» дипломат С. Беньовський.

Після смерті Б. Хмельницького і обрання «незнаного з заслуг військових» І. Ви-
говського гетьманом, справа майбутнього договору вже йшла через останнього. 
Звернемо увагу, що надзвичайно критичне ставлення М. Стадника до політики І. Ви-
говського було своєрідною антитезою до висновків В. Герасимчука. Як уже зазнача-
лося, він багато в чому пішов за дослідженням Д. Коренця, але в одному цілковито 
заперечив його думку, стверджуючи, що І. Виговський «від самого початку тягнув до 
Польщі» (Д. Коренець, натомість, вважав, що Виговський продовжував політику ба-
гатовекторності Хмельницького і спочатку не надавав ніякої переваги Польщі). 
М. Стадник зазначив, що Виговський «вичікував» і не поспішав відкрито розривати 
відносини з Москвою. Він допускав, що гетьман «може навіть снував гадки про віль-
ну, свобідну і незалежну від нікого Україну»6. Для прикладу історик згадав угоду 
І. Виговського зі Швецією від 6 жовтня 1657 р.7.

Дослідник пише про численні офіційні заяви Виговського, «де повно вірного під-
данства цареви», як і про те, що він поза тим «скрито будив недовірє до царя і його 
воєвод в Україні»8. Описуючи виступ опозиції, очолюваної кошовим отаманом Я. Ба-

1 Там само. – С. 66–67.
2 Там само. – С. 67–68.
3 Там само. – С. 68.
4 Там само.
5 Кордуба М. Проба австрийського посередництва між Хмельницьким і Польщею // Записки 

НТШ. – 1908. – Т. LXXXIV. – С. 5–32.
6 Стадник М. Гадяцька унія. – С. 73.
7 Там само. 
8 Там само. – С. 75
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рабашем, проти І. Виговського, а згодом «нове зарево домової усобиці» – повстання 
М. Пушкаря, М. Стадник скористався спеціальним дослідженням Д. Коренця1.

Для «підюжуваня» проти Москви, стверджував далі М.  Стадник, І.  Виговський 
вдало використав справу московських воєвод, які чекали на пограниччі, готові за-
йняти «головніші» міста України. Там також перебував з військами Ромадановський, 
надаючи прихисток розбитим пушкарівцям. Український гетьман зібрав війська і 
демонстративно пішов у бік кордону, заявивши, що він виступив лише проти воєвод, 
які нехтують козацькими вольностями, а не проти царя2. Саме цей похід, який три-
вав майже два місяці, вважав історик, зірвав на цей час плани Москви з масштабного 
розміщення в Україні воєвод.

31 серпня 1658 р. до табору І. Виговського «на Липовій долині, три милі від Ко-
мишної» прибули польські посли Беньовський і Євлашевський. З огляду на те, що 
прості козаки вважали угоду з Польщею «осоружною», Виговський, стверджував 
М.  Стадник, пішов на «підступ». Він заявив, що перехопив посланця з листом від 
царя до Шереметьєва, в якому наказувалося воєводі заарештувати гетьмана і значну 
кількість старшини3. Для історика не підлягало сумніву, що це все «заангажував» Ви-
говський, бо «Москва на таку хистку дорогу не пустилася б». Цим, на його думку, 
гетьман «осягнув свою ціль». Скликана козацька рада, маючи перед собою «віролом-
ства» Москви, 16 вересня 1658 р. підтримала підписання договору з Польщею. Відбу-
лася взаємна присяга на його дотримання, а наступного дня козацька делегація на 
чолі з П. Тетерею та І. Ковалевським разом з польськими послами виїхала до короля.

М. Стадник наголосив, що укладена угода могла набути «законне значінє» тільки 
тоді, коли її затвердить польський сейм. Він висловив припущення, що коли б стано-
вище Речі Посполитої було «відраднійше», сейм у Варшаві відкинув би Гадяцький 
договір, незважаючи на присягу – це було «в традиціях польської політики». Най-
більше суперечностей викликав пункт договору про скасування релігійної унії. По-
ляки домагалися, щоб її справу було передано на рішення «зїзду духовних», який мав 
скликати король. Одначе, зауважив історик, унія була «так ненависна» козакам, що 
вони не поступилися і цей пункт було включено в угоду. 17 квітня 1659 р. було скли-
кано сейм у Варшаві, який самочинно вніс зміни в постанову про унію, а щоб «задо-
брити» Виговського, разом зі зміненим текстом прислав йому грамоту на воєводство 
Київське4. Проте козаки не відступили, і сейм змушений був погодитися на первісну 
редакцію, якою було «унію знесено». М. Стадник висловив припущення, що сейм, 
мабуть, «признав рацію» С. Беньовському в тому, що необхідно прийняти Гадяцьку 
угоду, щоб «укоськати» козацтво, а згодом, із покращенням ситуації, змінити її.

Описуючи перебіг скликаного сейму, М.  Стадник зазначив, що в ньому взяла 
участь поважна козацька делегація в кількості близько 200 осіб. Від її імені Юрій Не-
мирич виголосив промову, «повну славослівя для Польщі». 10 червня 1659 р. король 
Ян Казимир склав присягу іменем своїм і своїх наступників «на вірне захованє» умов 
Гадяцької угоди, їй також заприсягли козацькі посли на чолі з обозним Тимошем 
Носачем в імені гетьмана І. Виговського і його наступників5. Так сейм остаточно ух-

1 Коренець Д. Повстанє Мартина Пушкаря  // Наук. зб. присвяч проф. М.  Грушевському ...  – 
С. 257–287.

2 Стадник М. Гадяцька унія. – С. 83.
3 Там само. – С. 85.
4 Стадник М. Гадяцька унія // Записки УНТ. – Кн. VIII. – С. 7.
5 Там само. – С. 9.
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валив договір, який тепер став законом «обвязуючи Річ Посполиту і козацтво». Од-
нак, стверджував історик, «ніхто з того не був задоволений, ані Польща, ані коза-
цтво». Козаки не змогли добитися деяких «постулятів», які намагалися відстояти на 
сеймі, а польський сейм був незадоволений тим, що змушений «годитися з бунтівни-
ками» та укладати угоду з Україною «своєю підвладною провінцією і давати їй авто-
номічні права князівства Руського»1.

Історик переконаний в тому, що аналіз договору дає «вірний образ» того, як того-
часне шляхетсько-польське суспільство ставилося до прав українського народу, і на 
яке «правно-політичне становище України погодилася Польща». Необхідно зазначи-
ти й те, що М. Стадник для свого аналізу взяв основні пункти ратифікованого поль-
ським сеймом Гадяцького трактату, порівнюючи їх з тими «правно-державними пра-
вами і гарантіями», яких домагався І.  Виговський з козацькою старшиною2. 
Джерельною підставою для авторського критичного вивчення послужили «два ав-
тентичні оригінали списаної угоди», які зберігалися у відділі рукописів бібліотеки 
кн. Чарторийських у Кракові. Дослідник стисло окреслив деякі відмінності між 
ними, зазначивши, що «другий оригінал майже цілковито зближається» до затвер-
дженого сеймом, за винятком викинутого речення, де йшлося про можливу приязнь 
гетьмана з царем3. Він наголосив, що договір внормував правно-політичне станови-
ще України, її внутрішній устрій, питання віри, освіти і т. ін.

М. Стадник зазначив, що Київське, Брацлавське і Чернігівське воєводства стано-
вили «Велике Князівство Руське як рівнорядний третій чинник державний, що лу-
читься на підставі рівний з рівним, вільний з вільним з Короною і Великим Князів-
ством Литовським»4. На чолі тих трьох «державних організмів» як нероздільної Речі 
Посполитої стояв король. Історик зауважив, що на сеймі козацьке посольство дома-
галося приєднання до князівства Руського українських земель воєводств Волинсько-
го, Подільського і Руського, але сейм відкинув це. М. Стадник також помітив, що в 
угоді «виразно не сказано, що твориться В. Кн. Руське як осібний автономний орга-
нізм», але відніс це на «незугарність стилізації, що треба шукати поміж стрічками те, 
що повинно стояти на першому місці»5.

Дослідник детально розглянув норми договору щодо «внутрішнього ладу загаль-
но-державного В. Кн. Руського», влада в якому належить «свобідно вибраному на 
ціле своє житє гетьману»6. Він помітив певну різницю в означенні того, хто мав пра-
во займати адміністративні «уряди». У першій копії списаної угоди їх виразно гаран-
товано у всіх трьох воєводствах православній шляхті, у другій – ці права гарантова-
но лише в Київському воєводстві7. Найвищу законодавчу владу здійснював сейм, 
депутатів якого обирали вільні стани, а судову – найвищий трибунал. Угода також 
передбачала власний скарб з правом биття монети, але тільки «з портретом короля». 
Військо повинно було налічувати 30 тисяч козаків і 10 тисяч найманців. Таким чи-

1 Там само. – С.8.
2 Дослідники переважно аналізували текст договору, підписаного у Гадячі, а потім говорили 

про те, що не все з домовленого було схвалено на сеймі.
3 Стадник М. Гадяцька унія // Записки УНТ. – 1911. – Кн. VIII. – С. 11.
4 Там само. – С. 12.
5 Там само.
6 Там само. – С. 13.
7 Там само. 
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ном, на думку М. Стадника, відносини суспільно-політичні в Україні пристосували-
ся до суспільного ладу Речі Посполитої. Він зазначив, що в угоді визнано «привілегі-
оване» становище козаків, підтверджено давні права вигнаній польській шляхті, як і 
запевнено їй повернення до «своїх дібр» на Україні, а «простий люд» позбавлено прав 
«політичних і людських»1.

«Найдражливішою» назвав історик релігійну справу, яка, на його переконання, 
була «одним із моментів всіх польсько-українських війн». Під тиском козаків було 
постановлено, щоб релігії грецькій православній (він зауважив, що «визнанє релігії 
грецької було заразом ознакою української національности») повернути давні її пра-
ва в усіх частинах Речі Посполитої2. В інтересах освіти було вирішено створити дві 
академії з університетськими правами «на взір» краківської: одну в Києві, а для дру-
гої місто мало бути визначено пізніше3. Гарантувалася свобода друку, лише застері-
галася образа «королівського маєстату»4. Розглянувши основні пункти Гадяцької 
угоди, дослідник додав, що сейм одразу ж надав майже всім козацьким послам шля-
хетство і маєтки5.

Оцінюючи договір з «правно-політичного» боку (нагадаємо, що М. Стадник на-
вчався на правничому факультеті Краківського факультету), історик наголосив, що 
порівняно з «підданством Москві», він був значно вигіднішим для України. Однак, 
зауважив дослідник, «зміст гарантій щодо самостійности власного державного житя 
далеко не потягнув за собою тих наслідків, яких треба було очікувати»6. Велике Кня-
зівство Руське входило в «сильну державну машину», і треба було, вважав він, «дуже 
великого державного вишколеня, щоби крок за кроком здобувати для свого сойму, 
що раз ширше поле до самостійного життя». Його він не бачив у творцях угоди, які 
змагалися за місце у Варшавському сеймі, замість того, щоб подбати про «найширші 
рами» роботи власного сейму. М. Стадник висловив своє принципове бачення, що 
«інкорпорованє земель українських до Польщі – хоч і з блискотливою назвою В. Кн. 
Руське – було позбавлене сили і розгону до великої будови власної державности»7. 
Він стверджував, що Польща не лишила найменшої сфери державного життя, де б не 
«запевнила» свої політичні інтереси, скрізь зуміла вона «наложити руку» свого впли-
ву. «Можемо сміло сказати, – наголосив М. Стадник, – що розвій державного житя у 
В. Кн. Руськім йшов шляхом державного життя цілої Річи Посполитої на славу її ве-
ликодержавного престіжу, а Україна все лишилася би простою провінцією, хоч із ти-
тулом В. Кн. Руського»8. Він вважав, що воно окрім назви не здобуло в союзі з Поль-
щею нічого, що «допровадило би до витворення незалежної державної самостійности 
України»9.

1 Там само. – С. 16.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 17.
4 Там само. – С. 19.
5 Там само. – С. 20.
6 Там само. – С. 21.
7 Там само. 
8 Там само. – С. 21–22.
9 Там само. – С. 24. Зазначимо, що у своїх висновках М. Стадник фактично солідаризувався з 

оцінкою Гадяцької угоди В. Герасимчуком, хоча з невідомих причин зігнорував його праці, жод-
ного разу не покликуючись на них. 
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Історик відзначив також те, що «пансько-шляхоцька наволока» повернулася в 
Україну. Тепер, за його словами, «корінь українського народу – простий люд» було 
знову віддано в «невільничу залежність» від шляхти і козацької старшини. Політика 
І. Виговського йшла проти волі широких народних мас, і він «мусив упасти», підсу-
мував дослідник. М.  Стадник виразно продемонстрував симпатії до народницької 
історичної ідеології, стверджуючи, що «з погляду української демократичности му-
симо осудити політику Виговського – мусимо відкинути навіть державність, коли 
вона мала бути оперта на аристократичній основі з відібранєм політичних прав ши-
роким масам простого народа»1. Він «осудив» політику гетьмана також з етичного і 
загальнолюдського погляду, позаяк вона, на його думку, відстоюючи суспільну нерів-
ність, «стримувала природній розвій національних сил українських»2.

У підсумку М.  Стадник зарахував Гадяцький договір до «одних із темнійших 
пунктів у розвою політичної думки на Україні»3. Свої критичні зауваження до угоди 
історик намагався підтвердити «долею, яка її спіткала», описавши події, що відбули-
ся після її затвердження і до складання І. Виговським гетьманської булави на раді 11 
вересня 1659 р. в Германівці4. У додатку до своєї студії дослідник навів повний текст 
Гадяцького договору. Доводиться лише шкодувати, що М. Стадник не зміг продов-
жити свої історико-правничі дослідження.

Польському вектору зовнішньо-політичної діяльності гетьмана Петра Дорошен-
ка в 1670–1672 рр. присвячена студія Олега Целевича5. Відносини гетьмана з поль-
ським урядом в головних аспектах вже були опрацьовані в історіографії, але з’яви-
лись друком нові історичні матеріали (листи Яна Собєського, видані Ф. Ключицким 
у 1881  р. у Кракові), які містили важливу інформацію для глибшого дослідження 
проблеми. Оскільки у вітчизняній історичній науці вони ще не були опрацьовані, то 
О. Целевич залучає їх до наукового вжитку для більш докладного висвітлення того-
часних взаємовідносин П. Дорошенка з Польщею.

Ці документальні матеріали в основному охоплювали листування між Дорошен-
ком і Собєським, котрий виступав «репрезентантом тодішнього польського прави-
тельства на Україні». «Він був в своїм часі, – пише О. Целевич, – може найбільше впли-
вовою особою, з котрою Дорошенко міг нав’язати зносини; при тім він дивився на 
козаків не з становища католика і шляхтича, а з становища державного чоловіка, го-
ловно вождя, і з ним полегше було прийти до порозуміння»6. Цим пояснює автор осо-
бливе ставлення Дорошенка до Собєського, а також значення їх кореспонденції для 
історії козаччини. Дослідник побіжно оглянув зносини українського гетьмана з Поль-
щею до 1670 р., а далі докладно проаналізував події від завершення переговорів в 
Острозі (вересень 1670 р.) до турецько-козацького походу проти Польщі (червень 
1672 р.). І хоч нововикористані матеріали містили важливі звістки про загальновій-
ськову діяльність Дорошенка (зокрема про здобуття Кам’янця та початок переговорів 

1 Там само. – С. 25.
2 Там само.
3 Там само. – С. 28. Наголосимо, що його гіперкритична оцінка Гадяцької угоди повністю супе-

речить її сучасним оцінкам.
4 Стадник М. Гадяцька унія // Записки УНТ. – 1911. – Кн. VIII. – С. 25–29.
5 Целевич О. Причинки до зносин Петра Дорошенка з Польщею в 1670–1672 рр.  // Записки 

НТШ. – 1898. – Т. ХХV. – С. 1–26.
6 Там само. – С. 4.
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про протекторат з Туреччиною), з огляду на те, що ця інформація була вже відома з 
інших джерел, «одже ж тим самим не будить особливого інтересу»1, зазначив історик.

У вступі до своєї студії О. Целевич наголосив на тому, що в діяльності Петра До-
рошенка «відбилася найвиразніше цікава переміна в українській політиці, приготов-
лена боротьбою з Польщею»2. Вічною ідеєю України, нагадав історик, була постійна 
боротьба з турецьким світом, зі степом, ворогом осілого християнського життя. 
Вона стала чимось нерозривним з існуванням українського народу, частиною його 
життя. Щоб зневіритись «в ідеї усьвяченій віками, – переконаний історик, – мусять 
віки зложитись. Народу треба звести важку душевну боротьбу, щоб зірвати з минув-
шиною»3.

Дослідник вважав, що саме короткозора політика Польщі підштовхнула Україну 
до зближення з Туреччиною. Він зауважив, що першим, хто втілив «в житє союз від 
віків ворожих собі народів: Татар, Турків і Русинів», був Б. Хмельницький4. Від його 
смерті аж до часу, коли гетьманська булава опинилась в руках П. Дорошенка, татари і 
турки набували в Україні дедалі більшого значення, зазначив історик. Однак важко 
погодитися з його категоричним судженням про те, що Петра Дорошенка проголоси-
ли гетьманом татари5 – воно не знайшло підтвердження в подальших історичних до-
слідженнях, які вказують лише на підтримку його татарами. Утім слушним виглядає 
зауваження О. Целевича, що «обставини, серед яких опинився новий гетьман не були 
зовсім такими, щоб легко в них зорієнтуватися»6. Україна фактично була поділена на 
дві частини: «Лівобережна з гетьманом Бруховецьким на чолі стояла кріпко при Мо-
скві, коли в правобережній стрічались і комбінувались ріжним способом елєменти – 
козацький, татарський і польський [...]. Про певну політичну самостійність України в 
тодішніх обставинах не можна було ще й думати»7. Дорошенку треба було шукати 
«якоїсь точки опори» – протекції в однієї із сусідніх держав, щоб «дати спроможність 
перевести в житє можливо широку внутрішню автономію на Україні»8, зазначив 
О. Целевич. Він зауважив, що Дорошенко з власного досвіду знав про неприхильність 
Москви до автономії України, тому до вибору залишалась Туреччина і Польща. Ос-
тання не полишала надії повернути «давні впливи на українськім ґрунті». Однак усе 
розбивалось, на переконання дослідника, об глибоку антипатію народу до Польщі, 
«на повнім браку довіря до сеї фірми»9. Щоправда з Польщею необхідно було рахува-
тися, вважав історик, бо вона ще мала «деякі впливи в Україні». Отже, підсумовує 
О. Целевич, Дорошенку доводилось балансувати між Польщею і Туреччиною.

Історик проаналізував козацько-польські відносини того часу на підставі взаєм-
ного листування Дорошенка і Собєського, тодішнього великого коронного маршал-
ка. Він звернув увагу на доволі доброзичливий тон листів. Так, перший свій лист від 
20 вересня 1666 р. український гетьман розпочав словами: «Коли я про що найбільше 

1 Там само.
2 Там само. – С. 1.
3 Там само. 
4 Там само. – С. 2.
5 Там само. 
6 Там само. 
7 Там само. – С. 2.
8 Там само. 
9 Там само. – С. 3.
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стараюсь, то лиш про се, щоб не порушити приязни моїх приятелів до мене» і просив 
Собєського, щоб він «ужив своєї поваги та заборонив польським військам так пово-
дитися з українським народом»1. Порівнявши зміст листа гетьмана від 1 жовтня 
1666  р. з реальними подіями, що відбулися в той час (невдовзі був розгромлений 
польський військовий відділ Маховського), дослідник висловив подив, як Дорошен-
ко «зручно ховався аж до останньої хвилі з своїми плянами, бо не складно припусти-
ти, аби Дорошенко, пишучи листи до Собєського, не мав ще наміру виступати воро-
жо супроти поляків»2. О.  Целевич нагадав, що битва Дорошенка з Маховським 
19 грудня 1666 р. закінчилася повним знищенням його війська. Він припустив, що ці 
події істотно вплинули на загострення тогочасних польсько-турецьких відносин. 
Врешті дійшло до війни між ними, кульмінаційним моментом якої, вважав історик, 
була облога Собєського під Підгайцями і Підгаєцький трактат (19 жовтня 1667 р.). 
Він зазначив, що «силою сього трактату мав Дорошенко далі лишитися під зверхно-
стию Польщі»3.

В опрацьованих істориком листах Дорошенко найбільшу надію покладав на виве-
дення польських залог з українських міст та отримання гетьманських інсигній, тобто 
санкціонування його гетьманства. Дорошенко, зауважив дослідник, і далі удавав з 
себе вірного прихильника Польщі, а своїм листам надавав «такої закраски, мов би 
між Польщею і козаками запанувала після підгаєцького трактату ідеальна згода»4. 
Так, у листі від 20 червня 1668 р. він, зокрема, пише: «Тим часом в ім’я Боже іду проти 
Москви, та буду пильно глядіти, аби викинувши ворога з королівських країв, при-
вернути їх знов у підданство польської корони»5. Одним поставав Дорошенко в ли-
стах, зазначив О. Целевич, «иньшим був на ділі».

Аналізуючи цей складний період української історії, дослідник звернув увагу на 
те, що «тепер брак якоїсь одностайности в політичних поглядах дав себе найбільше 
відчувати»6. «Минуло заледве кілька місяців, – зазначив він, – від коли Дорошенко 
бачив себе вже близьким своїх цілий, коли Україна роздерта андрусівською угодою 
мала знов злучитись під одною булавою, а вже лівобережна Україна була страчена 
для нього»7. Тим часом на Правобережжі з’явилися інші претенденти на булаву – 
П. Суховій, котрого підтримав Крим, а згодом М. Ханенко, ставленик Польщі, за-
тверджений після польсько-козацьких переговорів в Острозі у вересні 1670 р. У по-
дробиці цих переговорів автор не вдавався, оскільки, як він стверджував, вони 
загальновідомі. Проте варто наголосити на тому, що представники Дорошенка на 
переговорах стояли несхитно на засадах, «котрі без сумніву забезпечили б Гетьман-
щині високий рівень самодостатності»8. Історик не звернув належної уваги на те, що 
стосунки з Варшавою Дорошенко намагався побудувати згідно з первісним текстом 
Гадяцької угоди. Сучасні дослідники роблять акцент на тому, що найочевидніше це 

1 Там само. – С. 4.
2 Там само. – С. 5.
3 Там само. – С. 6.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 9.
6 Там само. – С. 11.
7 Там само. 
8 Брехуненко В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 2014. – 

С. 204.
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виявилося в інструкціях українським послам на елекційний та коронаційний сейми 
1669 р.1, а також на українсько-польську комісію, яка роком пізніше розпочала робо-
ту в Острозі.

Польська сторона не погоджувалась на вимоги Дорошенка, тому робота Остроз-
ької комісії затягнулась на чотири місяці. Однак 31 серпня 1670 р. в Острог прибуло 
посольство від Запорожжя на чолі з М. Ханенком, і угоду було укладено за два дні. У 
ній Ханенко фактично «розміняв українську автономію на станові козацькі права»2. 
Щоправда, О. Целевич все-таки зазначив принципову різницю між Дорошенком та 
Ханенком. Незрозумілою, на його думку, може видатися «неподатливість Дорошенка 
в сих переговорах з Польщею, але очевидною була ріжниця, при всій зверхній дип-
льоматичности Дорошенка, між сим українським автономістом з переконання і про-
стим кариєристом – Ханенком»3.

Проголошення Ханенка гетьманом «з польської руки» суттєво змінило тон листів 
Дорошенка. Він уперше зрадив собі і відкрито продемонстрував невдоволення, на-
віть погрожував війною (лист 18 січня 1871 р.), зазначив історик. Він пише до Соб-
єського: «І не вважаючи на се, що ми горнемося до корони, [...] нехай потім не нарі-
кають на мене, бо вже кілька разів остерігав і остерігаю»4.

О. Целевич навів цікавий фрагмент листа городових козаків до низових побрати-
мів. Хоч він уже був відомий в історіографії, але дослідник добачив певну різницю у 
його варіантах. Уже знаний був стилізований більше в урядовому тоні, а наведений 
ним мав характер «домашній, свобідний і служить до нього цікавим доповненням»5. 
Історик стверджував, що тут козацька старшина, вірна ідеям Дорошенка, «висказує 
досить ясно свою програму, закидаючи противній партії «сервілізм» та надто велику 
податливість в пертрактациях з польськими комісарами в Острозі»6. Під листом під-
писались 11 полковників, двоє генеральних суддів і військовий обозний. Лист дато-
ваний 22 лютого 1671 р.

Історик зазначив, що деякі важливі подробиці «приніс в польські круги» львів-
ський єпископ Й. Шумлянський, котрий 14 березня 1671 р. повернувся з Чигирина. І 
хоч приймав його Дорошенко «дуже корисно і забавляв кілька днів», але без огляду 
на етикет, зауважив він, «виступив він одверто проти поляків»7. Шумлянський при 
тому наголосив, що «нарід дуже прив’язаний до Дорошенка, за всю дорогу не чув він 
згірдного слова про гетьмана»8. О. Целевич навів вельми цікаві, на його думку, слова 
єпископа про український народ – «се не хлопи, але нарід самостійний»9.

1 Див.: Крикун М. Інструкції послам Війська Запорозького на елекційний та коронаційний 
сейми 1669 р. // Крикун М. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій поло-
вині ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. – К., 2006. – С. 304.

2 Целевич О. Причинки до зносин Петра Дорошенка з Польщею в 1670–1672 рр.  // Записки 
НТШ. – 1898 – Т. ХХV. – С. 12.

3 Там само. – С. 12.
4 Там само. – С. 13.
5 Там само. – С. 14.
6 Там само. 
7 Там само. – С. 14–15.
8 Там само. – С. 14.
9 Там само. – С. 15.
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Тим часом, відзначив дослідник, у березні 1671  р. на Польщу напали татарські 
орди сілістрийського баши під проводом Суїн-Кази, а з ними й козаки з наказним 
гетьманом Гоголем на чолі. Однак і цього разу, зауважив дослідник, Дорошенко ще 
не наважився на остаточний розрив своїх відносин з Польщею. 25 березня 1671 р. він 
написав до Собєського листа з пропозицією розпочати переговори «на підставі чуд-
нівської угоди». І хоч довіряти Дорошенкові фактично вже не можна було, Собєський 
вирішив не відкидати його пропозицію. Для проведення переговорів до Дорошенка 
відправлено Миколая Рачковського. Український гетьман, зі свого боку, надіслав ко-
ролеві «точки угоди на яких хоче миритися з поляками». О. Целевич навів її корот-
кий зміст, зокрема звернув увагу на те, що Дорошенко «жадав привернення право-
славних церков, утворення козацької території з воєводств київського й 
браславського, свобідної від польських залог, привернення забраних Тетерею гро-
шей, надання інсігній Дорошенку і загальної амнестиї»1.

Кореспонденція між Дорошенком та Собєським знову значно пожвавилась. Про-
те, зауважив історик, ні вона, ні переговори не стримували ворожих акцій обох 
військ. Дорошенко з полками перебував тоді під Білою Церквою, а Собєський пішов 
зі Львова до Кам’янця. Дослідник описав облогу польськими військами Брацлава, 
Бара, Ладжина, Шаргорода та Браїлова. У листі від 3 вересня 1671 р. Дорошенко всю 
вину за військове протистояння поклав на поляків, заявивши, що «непевність коро-
лівської ласки приводить мене і військо запорожське до розпуки і каже мені шукати 
протекції у чужих держав»2. Боротьба ставала щораз запеклішою. О. Целевич відтво-
рив героїчну оборону Вінниці. «Поляки розлючені опором мешканців, – зазначив 
дослідник, – вирізали всіх уоружених, лише кількодесять козаків замкнулось в єзу-
їцкім костелі і тут боронилися завзято аж до половини вересня»3. Дослідник деталь-
но описав бойові дії на Поділі восени – на початку зими 1671 р.

Загалом, оцінюючи 1671 рік, історик наголосив, що він замість примирення «при-
ніс ще більшу пропасть між польським правительством і козаками»4. Рік 1672, зазна-
чив він, розпочався скликанням сейму, на який покладалися великі надії. 25 лютого 
прибули на сейм козацькі посли, але як їх прийняли і яким був результат посольства 
«не звісно», зауважив О. Целевич. Собєського на сеймі не було, він хворий залишив-
ся у Львові, але вважаючи, що це «хвиля від котрої залежить ціле істнування Польщі, 
надіслав на сейм свій votum». У ньому він окреслив декілька способів, які могли б 
вивести країну з важкої ситуації. Перший, на його переконання, «нечестний, шкідли-
вий та небезпечний» – «вирічитися України і її зовсім відступити, а державі вимежу-
вати нові границі»5. Другий спосіб «охоронитися від так тяжкої війни се – зізволити 
Дорошенкови на все, чого він жадав». При тім він, порівнявши вимоги Дорошенка і 
Ханенка й зауважив, що, на його думку, «претензії обох ті самі, то вже лучше мири-
тися з Дорошенком, бо при нім стоїть більша частина України, але миритися з ним, 
аби він вирікся турецької протекції»6. Третій спосіб – «се хоробра боротьба за ві-

1 Там само. – С. 17.
2 Там само. – С. 21.
3 Там само. – С. 22.
4 Там само. – С. 24.
5 Там само. 
6 Там само. – С. 25.



318

Л ЬВ І В С ЬК А ІС Т ОР И Ч Н А Ш КОЛ А М И Х А Й Л А Г Р У Ш Е В С ЬКОГО

тчизну і християнство». Однак Собєський скептично оцінив можливості тодішньої 
Польщі при недостачі війська і грошей. Сейм, як зазначив історик, не знайшов дже-
рел доходів на покриття військових видатків, і Рада сенату «була примушена в кінці 
ратувати вітчизну грішми, здобутими в заставу державних клейнодів»1.

18 травня 1672 р. знову було скликано сейм, на якому Собєський особисто ще раз 
порушив справу Дорошенка. У своїй промові 7 липня він закликав «щоб Дорошенка 
не проводити до розпуки і заспокоїти всі його справедливі бажання»2. Проте його 
заклик не був почутий. А тим часом, наголосив О.  Целевич, «Дорошенко осягнув 
свою ціль: він порушив цілу Туреччину проти Польщі»3.

Зазначимо, що перше у вітчизняній історіографії наукове опрацювання взаємно-
го листування Дорошенка і Собєського, дало змогу молодому історику докладніше 
дослідити польський вектор зовнішньополітичної діяльності українського гетьмана 
в 1670–1672 рр. І хоч не всі її аспекти належно висвітлені в його студії, головні вис-
новки, зокрема, про тривалу подвійну гру Дорошенка, його балансування між Поль-
щею і Туреччиною, знайшли підтвердження в сучасній історіографії як вияв поліпід-
леглості, яка, за задумом гетьмана, мала не дати змоги жодному з сусідів знищити 
автономію України4.

Збиранням документального матеріалу та джерел до періоду гетьманування 
П. Дорошенка в архівах Варшави і Кракова займався також член археографічної ко-
місії НТШ Іван Кревецький5. На жаль, з різних причин йому не вдалося видати зібра-
ні матеріали. Однак один оригінальний документ – універсал третьої дружини 
Б. Хмельницького Ганни він надрукував «Записках НТШ»6. У 1883 р. О. Лазаревський 
в «Киевской старине» подав інформацію про цей універсал з літопису Густинського 
монастиря і висловив «побожне бажанє», щоб віднайшовся його оригінал. Доля по-
сміхнулася І. Кревецькому під час роботи в краківських архівах.

3.2.4. Мазепа та післямазепинські часи

Велич і трагедія українського гетьмана Івана Мазепи стали предметом особливо-
го зацікавлення Степана Томашівського. Ще в 1900 р. молодий історик надрукував 
виявлений ним у рукописному відділі бібліотеки Оссолінських у Львові недатований 
невідомий лист Мазепи польською мовою до міщан Львова7. На прохання львів’ян 
він обіцяв обминути місто, пограбоване шведами, хоч і доведеться за те додатково 
«накладати дороги»8. Історик датував лист 14–м серпня 1705 р. або одним з найближ-
чих днів, аргументуючи свій висновок переконливими доказами. Він відзначив, що 
лист написано з певною грацією, яка притаманна всім писанням Івана Мазепи.

1 Там само. 
2 Там само. – С. 26.
3 Там само. 
4 Див.: Брехуненко В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 

2014. – С. 208.
5 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 567 (Листи Кревець-

кого І.) – Арк. 7, 8, 13.
6 Кревецький І. Універсал Ганни Хмельницької // Записки НТШ. – 1906. – Т. LХІХ. – С. 167–168.
7 Томашівський С. Незвісний лист Мазепи до м. Львова // Записки НТШ. – 1900. – Т. ХХХVІІ. – 

С. 7–8.
8 Там само. – С. 8.
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Ще одну студію, присвячену добі Мезепи, С. Томашівський опублікував у збірни-
ку на пошану М. Грушевського1. Він знайшов у тритомній збірці мемуарів і щоденни-
ків з ХVІ–ХVІІІ ст., виданій угорською Академією наук, написаний латиною доку-
мент, що своїм змістом переважно стосувався української історії. Віднайдене 
свідчення, зауважив історик, «досі в історичній літературі у нас незвісне», бо захова-
лося під обкладинкою книги угорського характеру. Це розповідь про військовий по-
хід шведського короля Карла ХІІ в 1708–1709 рр. в Україну, безпосереднім свідком 
якого був автор. Історик подав наявну інформацію про автора Даніеля Крмана, кот-
рий походив з німецької протестантської родини, осілої в Словаччині. Він вивчав 
філософію і теологію в кількох німецьких університетах, був учителем, виконував 
духовні функції, а в 1706 р. його обрали суперінтендантом лютеранської церкви пів-
нічної Угорщини. Там протестанти зазнавали утисків від австрійської контррефор-
мації. Коли згоріла лютеранська колегія у Пряшеві, Д. Крман очолив посольство до 
протестантських країн – Прусії і Швеції, щоб попросити в них матеріальну допомогу. 
С. Томашівський зауважив, що тоді такі «прошення « до сторонніх держав були зви-
чайним явищем, подібно до звернення українського духовенства першої половини 
ХVІІ в. до Москви. Посольство вирушило з Пряшева 14 травня 1708 р., переїхавши 
через Варшаву, Кенігсберг і Вільно, біля Могилева, прибуло в табір Карла ХІІ і далі 
йшло разом з ним аж до Полтави. Автор описав багато того, що «видів і чув», у нього, 
зазначив історик, «слідно обсерваційний дар». Найбільше його цікавили «політич-
но-воєнні» події, а з суспільного життя – все, що пов’язане з релігією. Дослідник від-
значив цінність нотаток Д. Крмана, бо вони зроблені під час самої подорожі («з дня 
на день»), і ніде немає жодних вказівок на їх подальшу редакцію. Це, зауважив С. То-
машівський, радше щоденник, аніж «історія», як назвав її сам автор.

Історик намагався подати повний зміст нотаток Крмана, вибравши з них усе, що 
«придатне для української науки» та «причиняється до пізнання тодішніх подій і 
якою виходить Україна та її головні люди в розумінню і представленню чужинця»2. 
Дослідник навів розповідь автора мемуарів про перебування у шведському таборі, 
зауваживши, що він «поробив знайомости навіть серед найблизших королеви». Тому 
Крман мав завжди добру інформацію про перебіг справ і навіть звістки, свідком яких 
він сам не був, переважно дуже «точно годяться з иньшими жерелами, зокрема швед-
ськими»3.

С. Томашівський звернув спеціальну увагу на трактування автором причин при-
пинення походу Карла ХІІ на Москву і його «зворот» в Україну. Пояснення вченого 
зводилися до того, що «шведи були страшно помучені битвами, скорими маршами, 
не мали поживи, бо москалі пустошили все за собою тощо»4. Посприяв цьому, вва-
жає Д. Крман, також лист Мазепи до графа Піппера із «зазивом» прибути в Україну. 
С. Томашівський зазначив, що «до тепер не знаємо ніяких автентичних листів Мазе-
пи до Карла ХІІ, а тільки менше або більше недокладні реляції иньших людей»5. У цій 
справі, вважав історик, багато «неясного». Перш за все, чи літом або восени 1708 р. 

1 Томашівський С. Словацький висланик на Україні (1708–1709) // Наук. зб. присьвяч. М. Гру-
шевському ... – С. 301–345.

2 Там само. – С. 302.
3 Там само. – С. 307.
4 Там само. – С. 308.
5 Там само.
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гетьман закликав шведів в Україну чи ні? На його думку, дуже сумнівно, щоби Мазе-
па «бажав собі стягнути шведську армію разом із усією армією Петра на Україну»1. 
Він покликується на інформацію П. Орлика про те, як гнівався гетьман, коли дізнав-
ся, що шведи все-таки повернули в Україну. Дослідник наголосив, що «суперечність 
ту можна буде розвязати аж на основі оригінальних актів», але він переконаний в 
тому, що «не письма Мазепи привели Карла до зміни напряму – покинути марш на 
Смоленськ, а йти на Україну. Король був занадто вільний аби піддаватися чиїмось 
намовам»2. Утім, історик свідомий того, що питання про те, коли, як і чи вплинув 
взагалі гетьман Мазепа на військовий план Карла ХІІ, залишаються відкритими. До 
них «нероздільно лучиться», на думку С. Томашівського, інше питання: який вплив 
мали тогочасні військові події на плани Мазепи – «визволення України з під москов-
ського пановання?»3.

Дослідник відтворив «широкий екскурс» автора нотаток про гетьмана Мазепу і 
козаків, зазначивши, що ці відомості Д. Крман взяв згодом з різних джерел. Оповідав 
він про романтичні пригоди молодого Мазепи в Польщі, стверджуючи, що «пізніше 
цей талановитий чоловік став гетьманом із волі царя». С. Томашівський звернув ува-
гу на «недокладність» цієї інформації, а також на те, що «скандальний факт із моло-
дих літ Мазепи розказаний у формі зближеній до оповідання польських авторів»4. 
Він навів цікаву характеристику гетьмана, занотовану в нотатках: «Муж літами по-
над сімдесятку, з суворим лицем, зложений на козацький звичай, учений в латин-
ськім, польськім і руськім язиці, власник великих достатків»5. Однією з найважливі-
ших рис характеру Мазепи називав Д. Крман «вмілість удавання». Одначе, зауважив 
дослідник, «його оповіданє хоч основане на правдивих фактах, перейняте з наслуху, 
має недокладности й похибки»6. Так само його інформація про відносини серед коза-
цтва, їхній політичний та суспільний устрій «недокладна, звичайно як записана без 
власного безпосереднього досліду, а тілько з оповідань иньших людей»7. До прикла-
ду, історик навів, як хибне, трактування Д. Крманом козацького краю як «прибіжи-
ща злочинців, що займаються найгіршим розбійництвом»8.

Автор описав аудієнцію й обід Мазепи у Карла ХІІ, при тому подавши кілька ціка-
вих подробиць, невідомих зі шведських джерел, зауважив С. Томашівський. «По обі-
ді король велів принести Мазепину хоругву», – ця інформація, зазначив дослідник, 
подається істориками трохи інакше. Зокрема, М. Костомаров писав, нібито сам геть-
ман підніс Карлу ХІІ бунчук! Недовзі, добираючись до свого війська, Мазепа мало не 
потрапив у руки росіян, інформував Крман, і саркастично зауважив, «видко сей хи-
трий лис не дасть себе легко зловити в сильку»9.

Докладно описано в нотатках похід Карла ХІІ по Україні, причому зафіксовано, 
що «Мазепа поступав із 3000 козаків за королем під бунчуком і оточений Шведами 

1 Там само. 
2 Там само. – С. 308–309.
3 Там само. – С. 309.
4 Там само. – С. 312.
5 Там само. 
6 Там само.
7 Там само. – С. 313.
8 Там само. –
9 Там само. – С. 315.
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для охорони»1. Падіння Батурина, стверджував історик, подано в напівлегендарній 
формі: говориться про якісь закопані скарби Мазепи, зраду його слуги, який мав 
«блянкети з підписом і печатю пана» і був пропущений у місто. С. Томашівський на-
голосив, що в мемуарах зовсім не згадана «роля Меншикова» у зруйнуванні Батури-
на – певно, через недогляд, припустив він, бо «се мусіло бути автору знане». Виглядає 
так, вважає історик, як би тут була пропущена якась «ціла гадка»2.

Перебування біля головної квартири короля в Ромнах цілих чотири тижні дало 
нагоду Крману пізнати докладніше церковно-релігійне життя в Україні. Цьому відве-
дено доволі місця в нотатках. Далі він описав перехід військ до Гадяча, зазначивши, 
що Мазепа йшов «у товаристві двох полків, бо всі иньші недавно перейшли від нього 
до Москалів»3. С. Томашівський стверджував, що автор весь час був біля гетьмана, 
«тож його означення числа вірних Мазепі козаків певне». При переході Десни нара-
хував він 3000 козаків, згодом ще два полки кількістю близько 2000. С. Томашівський 
порівнює ці дані з інформацією шведських авторів. Так, Фріксель інформував, що у 
Мазепи залишилось тільки «кілька сот» людей; Адельфельд оповідав, що гетьман 
мав спочатку 4–5 тис. козаків; російські джерела пишуть про півтори тисячі. Отже, 
підсумував дослідник, «мусимо назвати записки автора дуже правдоподібними»4.

Д. Крман навів драматичний опис зимової ночі з 29 на 30 грудня 1708 р. під голим 
небом в Липовій Долині, і описав свій побут у Гадячі, «ненависного нам уже самим 
своїм іменем» (вони думали, що назва його походить від гадюк – зауважив історик). 
«В отсій дорозі зазнали ми такого морозу, – пише мемуарист, – що памятатимемо 
ціле житє. Слина викинена з уст, заки впала на землю ставала ледом, воробці падали 
замерзлі з дахів. Горівки не бракувало, вона була у нас за універсальний лік»5.

З інших записаних автором подій С.  Томашівський виокремив прибуття запо-
розьких козаків до табору короля в Будищах на Полтавщині. Він звернув увагу на те, 
що Крман ніде не називав прізвища козацького провідника кошового отамана Горді-
єнка, зате зауважив таку деталь, що «бенкетували козаки цілих три дні»6. Початок 
облоги Полтави поклав він на 22 квітня 1709 р., що узгоджується з інформацією ін-
ших джерел, зазначив історик. Про боротьбу під Полтавою оповідає автор частково 
те, що чув, частково те, що бачив сам. У перших звістках немає багато нового, зазна-
чив дослідник, утім звернув увагу на цікаву замітку про те, що козаки просили коро-
ля не нищити вогнем Полтаву, оскільки там жила рідна сестра Мазепи та козаки най-
більшого зі всіх полтавського полку7.

Під датою 21 червня 1709 р. занотував автор інформацію про татарське посоль-
ство до Карла ХІІ, яке наполягало, щоб король і Мазепа «не робили згоди з царем без 
хана». Він описав хід переговорів та їх невдачу, бо король не мав тоді охоти «входити 
з татарами в умови». С. Томашівський зазначив, що про це посольство у шведських 
джерелах є тільки загальні загадки.

1 Там само. – С. 316.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 317.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 319.
6 Там само. – С. 323.
7 Там само. – С. 326–327.
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Далі йде опис самої Полтавської битви. Розуміється, наголосив дослідник, що ав-
тор записок не був вояком і розповідає про тактичні рухи «словами профана». Проте 
і тут міститься цікава невідома інформація або малознана з інших джерел. Подана 
ним дата початку Полтавської битви – 8 липня н. ст. (27 червня ст. ст.) абсолютно 
правдива, стверджував історик. Щодо чисельності шведської армії, то автор означив 
її у 18 тисяч, і це було дуже близьким до цифр, які подають інші джерела. Російські 
сили він обчислює у 50 тисяч, що також загалом відповідало дійсності1. З подальшо-
го опису С. Томашівський навів те, чого свідком був сам автор і зазначив, що найцін-
нішою була його інформація про участь козаків у Полтавській битві. Крман заноту-
вав, що в той час він опинився на самому краю лівого крила, «котре замикали 
запорозькі козаки, і котре було насправді найбільш небезпечне, бо неприятель силь-
но напирав на нього»2. Ця звістка про участь козаків у шведсько-російській битві, 
наголосив С. Томашівський, «мабуть чи не єдина досі знана».

За наведеними спогадами дослідник відтворив також драматичну переправу че-
рез Дніпро двох тисяч відступаючих шведів, мазепинців і запорозьких козаків. Се-
ред найзначніших козаків у джерелі згадано Мазепу, Войнаровського, секретаря 
гетьмана Орлика з дружиною, кошового Гордієнка3. З подій у Бендерах, записаних 
Крманом, С. Томашівський відзначив, що 16 серпня 1709 р. прибули до короля цар-
ські посли, серед яких був стародубський полковник І. Скоропадський, призначений 
на місце гетьмана. «Він оправдовувався перед Мазепою за те, – навів слова Крмана 
С. Томашівський, – що приймив титул гетьмана, предложений царем, обіцяв бути 
вірним свойому гетьманови і привести йому збунтованих козаків, як тільки прийде 
корисна нагода»4. Наведене оповідання цінне тим, що «нізвідки инде не знаємо про 
побут Скоропадського в Бендерах, ані про подібні відносини його до гетьмана»5, 
стверджував С. Томашівський. Про смерть Мазепи в записках не було жодої згадки, 
бо посольство Д. Крмана, отримавши обіцяну грошову допомогу від короля, повер-
нулося додому.

Насамкінець, історик відзазначив неприхильний до Мазепи тон записок Крмана. 
Неважко зрозуміти, переконаний він, звідки він походив. Передовсім, вважав С. То-
машівський, на характеристиці гетьмана позначилася трагічна поразка під Полта-
вою. Між шведами панувало переконання, що причиною всіх нещасть був злощас-
ний поворот короля на південь, начебто спровокований «зазивом» Мазепи. Такий 
несправедливий погляд, стверджував дослідник, перейшов до багатьох мемуарів, а 
згодом і до історичних досліджень.

Підводячи підсумок, С. Томашівський наголосив, що вибрав із занотованих Кр-
маном подій все, що мало для нас історичну вартість. Історика цікавило перш за все 
те, що «має український характер, що дає певний погляд на побут і культурний стан 
тодішньої людности». У записках, на його думку, розкидано багато справді історич-
них рис, «з яких складається до певного рода суспільна фізіономія тодішньої Украї-
ни»6. Підкреслимо, що С. Томашівський запровадив до наукового обігу цікаве свід-

1 Там само. – С. 333.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 336.
4 Там само. – С. 338.
5 Там само. 
6 Там само. – С. 339.
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Розділ 3.  Укр аїнське мин уле у  до слідженнях у чнів Мих айла Гру шев ськог о

чення чужинця про Україну початку ХVІІІ ст. Поруч з уже знаними фактами з інших 
джерел, йому вдалося відшукати цілком нову інформацію, котра після критичної 
перевірки дала змогу з’ясувати певні суперечності, наявні в дотеперішніх джерелах 
та історичних працях. На основі віднайдених записок історик відтворив деякі сторо-
ни суспільно-культурного життя України того часу. «Сумний сей образ, – наголосив 
С. Томашівський, – та добре годиться з тим історичним моментом»1. Він провів по-
рівняльний аналіз з подібними записками, зробленими за півстоліття перед тим ан-
тіохійським патріархом Макарієм. «Яка величезна різниця, – емоційно наголосив 
дослідник, – між ентузіязмом для української культури половини ХVІ ст., а непри-
хильним зображенєм культурного занепаду пізніше»2. Історик свідомий того, що не-
однаковість цих двох образів до певної міри була суб’єктивна: по-різному дивились 
на Україну і на її народ «азийський православний» і «середньоєвропейський про-
тестант». Однак він упевнений, що ці образи дійсно не однакові об’єктивно, бо друга 
половина ХVІІ ст. – «то Руїна»3. У додатку до своєї розвідки С. Томашівський подав 
«Подорожній лист Крмана від гетьмана Мазепи». 

До 200–річчя Полтавської битви НТШ підготувало спеціальний том, в якому 
С. Томашівський подав дві історичні розвідки4. Він висловив переконання, що най-
слабшою стороною досліджень мазепинської епохи в українській історіографії було 
те, що більшість джерел до неї ще не були критично опрацьовані. Останнім словом 
нашої історіографії про цей переломний момент минулого України на той час була 
застаріла праця М. Костомарова «Мазепа і мазепинці». Вона, на думку С. Томашів-
ського, була хоча й «найслабша з усіх праць заслуженого історика», але з огляду на 
багатство архівного матеріалу надалі залишилась основним посібником до пізнання 
того часу.

Драматичні події 1708–1709 рр. знайшли належне відбиття також у зарубіжній іс-
торіографії, особливо у шведській, але з її доробком українська наукова громад-
ськість була майже незнайома. Вільно володіючи шведською мовою, С.  Томашів-
ський повідомив, які нові матеріали до історії України початку XVIII ст. з’явилися у 
Швеції за останні десятиліття. Найважливіше, що принесла шведська історіографія 
про похід Карла ХІІ в Україну, на думку історика, це видання щоденників, написаних 
учасниками цієї кампанії – так званими каролінцями (аналогія з мазепинцями. – 
Авт.). У них було зафіксовано важливий матеріал, не тільки для розгляду військових 
подій, а й немало цікавих побутово-культурних деталей про Україну та її людей. 
С.  Томашівський проаналізував «Щоденники Каролінських вояків», що вийшли у 
Стокгольмі в 4-х томах (з 1901 по 1908 р.), а також низку інших видань. Історик ви-
брав із них все те, що тою чи іншою мірою безпосередньо стосувалося українських 
справ, подаючи це в такій формі, щоб дослідники, які не володіли шведською мовою, 
були якнайповніше ознайомлені з цими джерелами, не користуючись ними в оригі-
налі. Усі свої виписки дослідник подав у хронологічному порядку. Він відкинув як 
хибне твердження М. Костомарова про те, що Мазепа запросив Карла ХІІ в Україну. 

1 Там само. – С. 344–345.
2 Там само. – С. 345.
3 Там само. 
4 Томашівський С. Із записок Каролінців про 1708/9 рр. // Записки НТШ. – 1909. – Т. ХСІІ. – 

С. 66–92; Його ж. Листи Петра Великого до А.М.Сінявського // Записки НТШ. – 1909. – Т. ХСІІ. – 
С. 194–238.
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Аргументи, які це спростовували, він почерпнув із опрацьованих щоденників і, особ-
ливо, з записок головного політика при шведському королеві графа Піппера, а також 
із паперів С. Понятовського – резидента польського короля С. Ліщинського, ставле-
ника Карла ХІІ.

На особливу увагу заслуговує видана С.  Томашівським після консультацій з 
М. Грушевським збірка раніше невідомих листів російського царя Петра І, які збері-
галися у Кракові в бібліотеці Чарторийських. До неї увійшло 47 документів, серед 
них – 39 оригінальних листів і грамот Петра І до великого гетьмана коронного Ада-
ма Миколая Сінявського1. Дослідник зауважив у вступі до збірки, що це листи не 
просто двох осіб, навіть не двох політичних діячів: тут зустрілися два типи історич-
ного життя, за цими листами стояла визначна політична дія у відносинах між Росі-
єю і Польщею. Основне місце в них займали стратегічні розпорядження царя, а най-
ціннішими, вважав С.  Томашівський, були ті листи, де йшла мова про гетьмана 
Мазепу і козаків. У трьох листах цар Петро І означив стратегічну роль Мазепи в 
боротьбі зі шведами. Один з листів надзвичайно цікавий тим, що російський цар 
уже в липні 1708 р., невідомо звідки, мав інформацію про те, що шведи за певних 
обставин можуть піти в Україну. Зібрані С. Томашівським документальні матеріа-
ли2 були цінним внеском у дослідження не тільки польсько-українських і росій-
сько-польських відносин, але й загалом політичної історії Східної Європи першої 
половини XVIII ст.

Деякі малодосліджені аспекти політичної діяльності іншого гетьмана – Пилипа 
Орлика, зокрема його перебування в Галичині, було висвітлено в невеликій статті 
Федора Голійчука3. Спираючись на недавно віднайдений щоденник П. Орлика4, він 
відтворив цікавий епізод енергійної діяльності українського гетьмана на еміграції з 
відстоювання інтересів України. Історик назвав П. Орлика одним з «найвірнійших і 
найтайнійших дорадників» Мазепи в час, коли він «почав думати про відірванє Укра-
їни від Москви»5. Ф. Голійчук коротко простежив шлях Орлика від Бендер до Швеції, 
зауваживши, що «судьба і тут не була його прихильна», бо після загибелі Карла ХІІ 
(1718 р.) Швеція розпочала переговори із Росією, «не можучи при тім нічого витор-
гувати для Орлика й України»6. Шукаючи собі інших союзників, він наприкінці 
1720 р. їде до Польщі, щоб заручитися підтримкою короля Августа ІІ.

1 Томашівський С. Листи Петра Великого до А.М.  Сінявського  // Записки НТШ.  – 1909.  – 
Т. ХСІІ. – С. 194–238.

2 Працюючи в бібліотеці кн. Чарторийських, він не звернув увагу на деякі листи, оскільки вони 
ще не були каталогізовані і вважалися листами з приватних справ родини Чарторийських. Це були 
листи гетьмана І. Мазепи до А. Сінявського. Вперше про існування цих 54 листів Мазепи повідо-
мив о. д-р Й. Хрущ у 1935 р., а повністю їх видав О. Субтельний у книзі «Листування Івана Мазепи 
з Адамом Сінявським».

3 Голійчук Ф. Филип Орлик в Галичині // Наук. зб. присьвяч. проф. М. Грушевському... – С. 346–
351.

4 Його знайшов у 1899 р. в рукописному відділі бібліотеки кн.Чарторийських польський істо-
рик Ф. Равіта-Гавронський. Велику статтю про щоденник і його автора він надрукував у «Бібліо-
теці Варшавській» 1899 р. НТШ мало намір згодом видати джерело разом з іншими актами періоду 
П. Орлика.

5 Голійчук Ф. Филип Орлик... – С. 347.
6 Там само.
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Дослідник звернув увагу на те, що гетьман-емігрант повинен був дотримуватися 
надзвичайної обережності «перед царськими агентами, що всюди наставляли на 
нього свої сіти». Посол Ягужинський отримав від Петра І наказ заарештувати і до-
ставити П. Орлика до Росії. Проте йому вдалося «зникнути з перед очий» пересліду-
вачів і в квітні 1721  р. добратися до Кракова. Ф.  Голійчук коротко описав побут 
П.  Орлика в колишній столиці польського королівства. Він зауважив, що гетьман 
розвинув там «на широку скалю агітацию», розсилаючи листи до Швеції, Відня, 
Дрездена, Варшави та Криму, «де з прошенєм помочи, а де з словами приязни і заохо-
тою до витривалости»1. Він, не розкриваючи своєї особи, відвідував бібліотеки, ака-
демічні диспути, ходив на богослужіння і т. ін. Історик зазначив цікаву деталь, що в 
травні 1721 р. П. Орлик знайшов у костелі св. Трійці отців-домініканців гріб свого 
предка Станіслава Орлика.

Підписання Швецією та Росією Ніштадського миру, вказав Ф. Голійчук, стало для 
гетьмана «тяжким ударом», але окрім «політичної невдачі», спіткало його ще й «ро-
динне нещастє» – помер «наймолодший і найбільш люблений син Яків»2. Не отри-
мавши належної допомоги від Августа ІІ (він лише взяв старшого сина гетьмана на 
військову службу та дав невелику грошову допомогу, відмовившись від офіційної 
дипломатичної підтримки), П. Орлик вирішив шукати «попертє свої плянів» у Ту-
реччини та Криму. 27 лютого 1722 р. він вирушив на українські землі через Ярослав, 
Комарно, Ходорів та 17 березня «став попасом в Галичі». Наступного дня гетьман 
прибув до Гринева (тепер Угринів) в околицях Станіславова, куди запросив ректора 
єзуїтської колегії о. Зелінського, щоб домовитися про пересилання через нього ли-
стів з Туреччини до родини. На цьому місці, зазначив історик, обривається інформа-
ція щоденника про те, «куди саме і серед яких пригод удалось енергічному емігран-
тови дібратися до границь Туреччини»3.

Метою П. Орлика, стверджував дослідник, було «дістатися до Царьгороду» і там 
продовжити свою діяльність «на користь України». Однак політичні обставини були 
для нього «некорисні», він змушений був місяцями чекати на дозвіл в’їхати до ту-
рецької столиці. На тимчасовий побут йому призначили м. Тесалоніку, куди гетьман 
прибув 7 грудня 1722 р. «Але над всяку надію, – наголосив Ф. Голійчук, – тут прийш-
лося йому просидіти більш як десять літ, хоч не під замком, а все таки без права ви-
їзду, без дозволу турецьких властий. Ся несподівана неволя новою колодою лягла на 
дорозі Орлика. Всі пізнійші його зусилля, щоб повернутися на Вкраїну і обняти 
управу яко гетьман по обох сторонах Дніпра, остались безуспішними»4.

Варто зазначити, що Ф. Голійчуку в цій, за його словами, «невеличкій статейці» 
вдалося відтворити цікаві деталі жертовної діяльності гетьмана П. Орлика на емігра-
ції. Молодий учений мав надію присвятити йому докладнішу студію, але цим планам 
не судилося втілитись.

Історії гетьманської України після Мазепи присвятив свої праці Іван Джиджора. 
Написані на основі архівних документів, вони аргументовано викривали колоніаль-
ну політику російського царизму в Україні, котра була спрямована на остаточну лік-

1 Там само. – С. 348.
2 Там само. – С. 349.
3 Там само. – С. 351.
4 Там само.
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відацію української автономії. Найбільш авторитетним дослідником цієї епохи наз-
вав І. Джиджору відомий український історик Б. Крупницький1.

Працюючи за завданням археографічної комісії НТШ в архівах Харкова, Києва та 
Москви, молодий дослідник зібрав розлогий джерельний матеріал, опрацювавши 
який, ґрунтовно дослідив низку проблем, ще не висвітлених вітчизняною історіогра-
фією. Листи М. Грушевського, писані до свого учня в Харків та Москву, висвітлюють 
його поради, які спрямовували творчі зусилля молодого дослідника в потрібному 
напрямку. Така опіка уславленого історика, звичайно, полегшувала важку пошукову 
працю історику-початківцю. «Багалій (Джиджора звертався до нього за рекоменда-
цією М. Грушевського. – Авт.) прийняв мене дуже чемно, – пише своєму вчителю з 
Харкова 19 жовтня 1906 р. І. Джиджора, – а в архіві наказав надати мені найбільшого 
уприювілеювання»2. Молодечий запал, енергія і любов до предмету свого досліджен-
ня невдовзі дали добрі результати.

І. Джиджора опрацював 14 великих нововиданих томів архівних джерел, зокрема 
протоколи і укази «Верховного Тайного Совета» за 1726–1730 рр., а також папери 
кабінету міністрів імператриці Анни Іоанівни за 1731–1740 рр., відзначивши, що 
вони мали першорядне значення для історії відносин Росії до України. На їх підставі 
вчений підготував роботу, в якій подав правдиві плани російського уряду щодо 
української автономії, показавши детальну картину її поетапного знищення3.

Дослідник означив 20–30–ті роки ХVІІІ ст. як час, «коли українська автономія кін-
чала боротьбу за своє істнованє з московським централізмом – і та боротьба випала 
на її некористь»4. Автор розглянув факти надзвичайних «тягарів», які було накладе-
но на Україну. Із них найбільшими він вважав «роботи на лінії», а також «низові по-
ходи проти східних диких орд». Для прикладу він навів вражаючі факти з донесення 
Сенату до «Верховного Тайного Совета» від 16 березня 1726 р. про те, що із зайнятих 
на роботах в Дербенті 6790 українців від хвороб та набігів татар загинуло 5183; 960 
хворих відпущено додому. Залишилося лише 646 чоловік, і ті, зазначалось в донесен-
нні, «попали в крайню нужду, що крім хліба жодної иньшої поживи, ані одіжи і обу-
ви не мають»5. «Можна лише уявити, – з гіркотою зазначив І. Джиджора, – з яким 
серцем зносив український народ такі походи»6.

Учений детально описав податки, які збирала Росія з Гетьманщини, при тому 
звернув увагу, що Малоросійська колегія «невпинно винаходила» чимраз більше 
«промислів», які необхідно оподаткувати. Розглянув історик також обставини скасу-
вання Малоросійської колегії в 1727 р. Серед них він відзначив вороже ставлення до 
неї О. Меншикова, який фактично став опікуном малолітнього Петра ІІ7. 12 травня 

1 Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба (1727–1734 рр.). – Авгсбург, 1948. – С. 174.
2 Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джид-

жори / Упоряд. : С.Панькова, В.Пришляк; ред.: Л.Винар, П.Сохань, І.Гирич. – Київ; Нью-Йорк : УІТ, 
ВД «Простір», 2008. – С. 62.

3 Джиджора І. Нові причинки до історії відносин росийського правительства до України в 
1720-х і 1730-х рр. // Записки НТШ. – 1904. – Т. LXI. – С. 1–40.

4 Там само. – С. 2.
5 Там само. – С. 5.
6 Там само.
7 І. Джиджора зазначив, що Малоросійська колегія стягнула з маєтностей Меншикова в Україні 

лише у грошах 2344 руб., не зробивши для нього жодних винятків, чим і спровокувала конфлікт 
між ними. Див.: Джиджора І. Нові причинки до історії ... – С. 9.
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1727 р. було відмінено податки, накладені Малоросійською колегією на Україну, і на-
казано збирати лише ті, які належить «по пунктах Б. Хмельницького». Також було 
ухвалено перенести відносини з Україною із Сенату до колегії закордонних справ та 
дозволено обрати гетьмана.

1 жовтня 1727 р. гетьманом обрали Данила Апостола. Багато аргументів промов-
ляють за тим, стверджував І. Джиджора, що повернення гетьмана на Україну було 
справою О. Меншикова і «його клієнт – гетьман розуміється знав, кому головно на-
лежиться дяка»1. Після зміни влади в Росії (в січні 1730 р. помер Петро ІІ і на престол 
зійшла Анна Іоановна) становище України не змінилося. Історик зауважив, що геть-
манство «толєровано до часу незадовго сподіваної смерти Апостола, який уже був 
старцем»2. Після його відходу (1734 р.), управу Україною передали О. Шаховському, 
який вважався знавцем україських справ, і, на думку І. Джиджори, він «дійсно ним 
був». Дослідник помітив певну тактичну зміну в політиці російського уряду, який 
тепер робив ставку на відповідних людей, котрі, перебуваючи довший час в Україні, 
знали справи далеко краще, ніж «петербурзькі бюрократи». «Це не були, – наголосив 
учений, – якісь там напівтямущі бригадири Велямінови та Арсєнєви, що поводилися 
в українській управі, як у московськім полку, та своїми грубими норовами розбуджу-
вали на Україні невдоволенє та ненависть»3. Вони намагалися з обережністю запро-
ваджувати зміни, притому старалися не надавати їм «марки новости». Щоправда, так 
тривало недовго, зауважив історик.

Російський уряд зайнявся виробленням нової форми управління Україною: в 
1734 р. було утворено т. зв. «Правління Гетьманського Уряду» на чолі з О. Шахов-
ським. В опрацьованих паперах І. Джиджора знайшов цікаве «припоручение», аби 
О. Шаховський докладав зусилля, щоб українців «от свойства с поляками и с други-
ми зарубежными жителями отводить, а побуждать их и искуссным образом приво-
дить в свойство с великороссами». При тому, наказано «сие содержать секретно»4. 
Щодо трьох представників від України в ПГУ то в одному з секретних документів, 
наведених дослідником, прямо заявлялося, що «те три персоны одне никакой власти 
иметь не будут»5. «Розуміється, – пише І. Джиджора, – що на Україні не знали про 
правдиві заміри правительства, котре голосило, що установлений заряд лишень буде 
істнувати до вибору нового гетьмана, що має наступити колись»6.

Перейшовши до огляду економічного становища України, дослідник показав її 
значне зубожіння внаслідок цілеспрямованої політики Росії. Він навів вражаючий 
приклад, коли командуючий військами Мініх в 1736 р. зажадав від О. Шаховського 
надати 53 тис. робітників для земельних робіт на т. зв. українській лінії. Він заува-
жив, що такі масові висилання українців на лінійні роботи влаштовували якраз на 
початку весни, що «не могло не закінчитися загальною руїною краю»7.

Заборона вивозити на продаж з України волів, зерна, горілки та інших товарів, 
стверджував історик, також значно послабювало її економічно. Заборонені товари, 

1 Там само. – С. 33.
2 Там само. – С. 12.
3 Там само. – С. 34.
4 Там само. – С. 16.
5 Там само. – С. 17.
6 Там само. – С. 18.
7 Там само. – С. 23.
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на які була встановлена державна монополія, скуповувалися в Україні по значно 
заниженим цінам для подальшого перепродажу. Так, в 1735 р. Мініх пропонував 
уряду закупити горілку в Україні для шинків біля Ладозького каналу. При цьому, 
зауважив І.  Джиджора, він не керувався думкою про «підпиранє» українського 
промислу, а робив це лишень через вигоду. Він навів слова Мініха про те, що росій-
ська горілка «проти малоросійской дороже и хуже», тому й прибутку приносить 
менше.

Після ґрунтовного опрацювання тогочасного джерельного матеріалу дослідник 
вийшов на певні узагальнення та висновки. Він вважав, що в характері московської, 
а потім російської держави дуже сильно була «замаркована ідея централізму», яка 
принципово суперечила автономному статусу України. «Розглянений матеріял, – на-
голосив І. Джиджора, – наглядно показує нам страх росийського правительства пе-
ред евентуальними сепаратистичними змаганнями України, ваганє і невпевненість, 
з якою дивилася централістична Російська держава на автономію України»1.

Найслабшою стороною української автономії, на його думку, об яку «розбився 
плян Мазепи відірвати Україну від Москви, через те рівно ж упав Полуботок»2, була 
протилежність класових інтересів козацької старшини і нижчих верств суспільства. 
Її вміло використав російський уряд, виступивши в ролі «заступника» покривдже-
них мас перед насильством і визиском старшини. Це не був, стверджував І. Джиджо-
ра, його винахід, адже в історії вже давно використовувався принцип «devide et 
impera». Проте його застосування, на переконання історика, не вистачило – треба 
було ще показати «моральну перевагу ладу Росії над Україною», якої ніколи не було. 
«Не могла Росия заімпонувати Україні своїми людьми, – наголосив учений, – не мог-
ла теж заімпонувати своїм устроєм суспільним [...]. Росиї оставалася лише чисто фі-
зична перевага над Україною»3. І. Джиджора зауважив, що в журналах кабінету міні-
стрів того часу вже не зустрічаються звістки, які б вказували на протести з боку 
українців проти «заведеного стану річий». Він зробив сумний висновок про те, що 
«Україна поволи засипала»4.

Дивною і нелогічною назвав молодий дослідник політику російського уряду щодо 
України. Незважаючи на бажання повного її поглинення, Росія у справах економіч-
них ніколи не показувала, що в них був спільний економічний інтерес. Уряд, який 
хотів цілковитого знищення автономії України в політичному сенсі, в торговельних 
відносинах дуже строго притримувався «окремішности». «Так, як це робило ро-
сийське правительство на Україні, – стверджував І. Джиджора, – поступають держа-
ви в підбитих провінціях, котрих не сподіваються при собі на дальше удержати, отже 
користаючи з часу визискують їх усякими можливими способами»5. Таку політику 
він пояснив «нестримною злобою», а то й просто ненавистю «росийського бла-
гоустройства» до українського «самовольства» та «непостоянства»6. Взагалі, вважав 
дослідник, в історії важко знайти де-небудь подібну аналогію.

1 Там само. – С. 26.
2 Там само. – С. 27.
3 Там само. – С. 30.
4 Там само. – С. 38.
5 Там само. – С. 40.
6 Там само. 



329

Розділ 3.  Укр аїнське мин уле у  до слідженнях у чнів Мих айла Гру шев ськог о

Свою наступну історичну студію він присвятив розгляду реформ Малоросій-
ської колегії в часі її запровадження в Україні1. Історик наголосив, що зразу після 
смерті гетьмана Івана Скоропадського (він помер в липні 1722 р.), Петро І видав 
указ, в якому «заповів, а радше повторив обіцянку реформ на Україні». Необхід-
ність їх проведення уряд Росії обґрунтовував потребою «охранения народа « від 
його ж старшини. Вперше з подібним указом Петро І виступив 22 січня 1715 р., де 
було заявлено «о не чинении обид простому народу»2. Однак у ньому, зауважив іс-
торик, було обмежено право вільного вибору старшини: тепер могли обирати лише 
кандидатів, з котрих гетьман призначав посадовців. «Реформа, – зазначив дослід-
ник, – була просто у відворотнім відношенню до мір у ціли забезпечення простого 
народу перед насильствами старшини, бо старшина іменована, а не вибрана була 
більш не залежна від населення»3.

І. Джиджора влучно підмітив, що раз пущені «в курс» слова «обиды и тягости про-
стого народа» почали постійно вживатися при кожній нагоді у заявах уряду. З них 
можна було зрозуміти, що найбільше потерпає простий народ через «волокитство та 
несправедливости по судах та різних канцеляріях і хабарництво»4. Щоб запобігти 
цьому лихові, зауважив дослідник, Петро І, великий прихильник усяких канцелярій, 
указом від 14 листопада 1721 р. наказав запровадити у Глухові «войсковую и судебную 
канцелярию», а іншим указом від 29 квітня 1722 р. було призначено очільником Ма-
лоросійської колегії – бригадира С.  Вельямінова та окреслено її завдання. Головно 
вони зводились до реалізації реформ в Україні. І. Джиджора навів повністю текст да-
ного указу, використавши матеріали «Архива Малороссійськой колєгии» в Харкові. 
Цікаво, зазначив він, що в ньому покликувалися на «пункти Б.  Хмельницького», в 
яких начебто було зарезервовано для царських воєвод апеляцію в судових справах в 
Україні і контроль над стягненням тут податків для царського скарбу. І. Джиджора 
звернув увагу на те, що Петро І «доволі консеквентно і поволи, як на нього, йшов до 
наміченої ціли – знищити українську автономію, опанувавши перед тим усю адміні-
страцію, судівництво і фінанси»5. Проте він не наважився, на його думку, «відразу 
знести окремішність України», оскільки ще тривала війна зі Швецією.

Історик переконаний в тому, що повинна була з’явитися суспільна верства чи хоч 
би група людей, котрі були б прив’язані до того устрою, в якому вони виросли, і тому 
тою чи іншою мірою повинні були виявити свій протест проти дій Росії. Зрештою, 
зауважив він, Петро І мав на це докази, зокрема, у справі Мазепи, до якого хоч і «не 
прилучився» народ, але підтримали крім значної частини старшини також запорож-
ці. І. Джиджора констатував, що в тодішній Україні було «велике незадоволенє на 
тягарі, яке мусіло населення поносити через удержуванє цілого корпуса російського 
війська, яке до того поводилось тут так, як у здобутім краю»6. Як доказ він навів чис-
ленні скарги і чолобитні до уряду І. Скоропадського. Проте цар намагався, стверджу-
вав дослідник, незадоволення мас звернути в інший бік – в усіх бідах звинуватити 

1 Джиджора І. Реформи Малоросийської колєгії на Україні // Наук. зб. присьвяч. М. Грушев-
ському... – С. 352–372.

2 Там само. – С. 352.
3 Там само. – С. 253.
4 Там само. 
5 Там само. – С. 254.
6 Там само. – С. 254–255.
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старшину. Застосовуючи терор, зокрема переслідування «изменников», він змушу-
вав її бути покірнішою. Зрадником вважався кожний, хто коли-небудь був хоч би в 
найменших зносинах з Мазепою або з кимось із «мазепинців». Було спровоковано і 
заохочено владою взаємні доноси, а за ними безперервні слідства і заслання. В «Ар-
хиве министерства иностранных дел» в Москві у відділі «Малороссийские дела» збе-
рігається, стверджував І. Джиджора, маса доносів, слідчих справ тощо. «Та я навіть 
не стану, – пише він, – цитувати номера тих “дел”, бо се в данім разі ні на що не при-
дало б ся. Про се треба писати осібну працю, яка кинула би цікаве сьвітло на настрій 
умів в Україні в тім часі»1.

Зауважив дослідник і те, що російський уряд повсюди в Україні призначав стар-
шинами чужинців, котрі були більше схильні до «надужить». Кидаючи демагогічні 
слова щодо «піклування про простий народ», Петро І поволі запроваджував задума-
ні ним реформи, констатував історик. Однією з них було запровадження «військової 
та судової канцелярії». Він стверджував, що в цьому не було нічого нового, адже в 
Україні віддавна існувала як Генеральна військова канцелярія, так і Генеральний вій-
ськовий суд – «дві найвисші українські інституції». Дослідник переконаний, що ін-
новація тут полягала лише в тому, що дотепер вони не були стало прив’язані до од-
ного місця. Генеральна військова канцелярія завжди була там, де перебував на той 
час гетьман, а генеральний суд відбувався там, де перебували ті, хто судився.

І. Джиджора зазначив, що зі смертю Скоропадського було усунено останню пере-
шкоду «новому господареві краю» – Малоросійській колегії. Вона розіслала по Укра-
їні «візванє», щоб кожний, хто має які претензії до місцевої влади, подавав «жалобы» 
в колегію, яка «головно на те установлена». Історик наголосив, що наказаний гетьман 
П. Полуботок намагався навести порядок у судах, щоб унеможливити «наріканє на 
місцеву Теміду і тим способом не дати Велямінову причини до вмішуванє в україн-
ські справи»2. Він не вдавався в детальний розбір боротьби між Вельяміновим і По-
луботком, котрий, на його думку, «на якийсь час хоч позірно взяв був верх»3.

В інструкції, даній урядом Вельямінову, зауважив дослідник, реформи не були 
чітко окреслено «конкретними, виясненими фразами» і служили йому «лишень за-
гальною директивою». Він, по приїзді в Україну, оприлюднив проект реформ, знаних 
під назвою «пункты Веляминова». Їх було дванадцять. І. Джиджора вказував на те, 
що вперше їх знайшла в харківському архіві і надрукувала в «Киевской старине» 
Олександра Єфименко. У тому ж архіві він виявив ще одну копію тих пунктів, однак 
тут були ще також відповіді Петра І на кожний пункт і сенатський указ до Вельямі-
нова, в основу якого покладено царські резолюції. Оскільки О. Єфименко надруку-
вала деякі пункти «в змодернізованій трохи формі», а також через те, що відповіді 
Петра на них досі не друкувались, І. Джиджора вважав доцільним оприлюднити від-
найдені матеріали. Він вказав, що Вельямінов подав свої пункти цареві 31 березня 
1723 р., а вже 5 квітня отримав їх з його конкретними резолюціями.

Історик докладно проаналізував ці документи, зауваживши, що за змістом вони 
поділяються на дві нерівні частини: більша – сім пунктів (1-6, 9), присвячена виключ-
но податкам і контролю над їх стягненням, друга – є «одним актом обжалування опо-

1 Там само. – С. 355.
2 Там само. – С. 357.
3 Там само. – С. 358.
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зиційної генеральної старшини»1. Це спонукало Петра І, констатував дослідник, зро-
бити останній крок в обмеженні українського самоуправління. Досі Малоросійська 
колегія була поза українського управою, її відносини з місцевою владою здійснюва-
лися тільки через Генеральну військову канцелярію. Тепер Петро І поєднав Малоро-
сійську колегію з Генеральною військовою канцелярією, котра зовсім втратила своє 
значення, а Вельямінов отримав право безпосередніх зносин із полковими канцеля-
ріями. Отож, зробив висновок І. Джиджора, відтепер Малоросійська колегія була вже 
«не контрольною російською інституцією, а властивою українською управою»2.

І. Джиджора стверджував, що всі розмови Петра І щодо «піклування про благо 
простого народу» виглядали зовсім цинічно, бо в Росії він знищив «останки свободи 
напівсвобідних “крестьян”, порівнявши їх з не свобідними “холопами” [...]. Впрочім, 
український простий нарід домагався повної свободи, а російське правительство на-
віть не вміло би було собі уявити якогось “благоустройства” без крипатства»3. Істо-
рик погодився з думкою свого вчителя М. Грушевського про те, що властиво жодних 
реформ не було, окрім фактичного знищення Переяславського договору. Він запере-
чив домінуючий погляд російської історіографії на згадані пункти – начебто «Петр 
хотел приобщить и Малорусский народ к тому великому благу, которое он творит 
для своей родины, творит не щадя себя, ни других»4. Власне студія молодого галиць-
кого історика була категоричним оскарженням таких тверджень. У кінці своєї роз-
відки дослідник подав повністю пункти Вельямінова та відповідь на них Петра І ра-
зом із сенатським указом від 16 квітня 1723 р.

Розвідка І. Джиджори про матеріали московського «Архива Министерства Юсти-
ціи»5 була призначена для спеціалістів, дослідників історії Гетьманщини, оскільки 
подавала широку інформацію про цей архів, а також про документи до української 
історії, які зберігалися в ньому. Водночас, вона була корисна всім, хто цікавився Геть-
манщиною, яка на думку І. Джиджори, була найменше досліджена, а в деяких питан-
нях була просто «tabula rasa»6. Саме Гетьманщина, на глибоке переконання історика, 
«ся одинока часть України, де український народ найдовше жив у виробленім ним 
самим державно-автономістичнім устрою своїм національно-культурним житєм [...]. 
Гетьманщина повинна бути центром нашої історії в XVII–XVIII ст.»7 Завдяки дов-
шому, ніж в інших частинах «пошматованої» України, існуванню «державно-автоно-
мічної окремішности» на Лівобережжі, вважав дослідник, сильніше вкорінилося 
почуття національно-культурної самостійності. Воно змогло «переховатися через 
пізніші безпросвітні часи аж до порога ХІХ століття і послужити зародком націо-
нального відродження»8. У своїй праці галицький учений детально схарактеризував 
політику російської влади щодо України після катастрофи 1709 р., а саме господарю-
вання тут Малоросійської колегії і описав той політичний рух, який розпочався 

1 Там само. – С. 359–362.
2 Там само. – С. 362.
3 Там само. – С. 364.
4 Там само. – С. 365.
5 Джиджора І. Матеріали московського «Архива Министерства Юстиціи» до історії гетьман-

щини // Записки НТШ. – 1908. – Т. LXXXVI. – С. 59–81.
6 Там само. – С. 59.
7 Там само. 
8 Там само. 
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серед козацтва після повернення їм права вибирати гетьмана (1727 р.) тощо. При 
цьому слушно зазначив, що опрацьовані історичні документи дають можливість 
заглянути також у попередній період, ознайомитися з деякими цікавими деталями, 
яких дуже часто немає в матеріалах досліджуваного періоду, бо тоді не було потреби 
відзначати їх через загальновідомість.

Зокрема, використовуючи вивчені джерельні матеріали, він дав цікаву оцінку 
більш як двадцятилітньому гетьмануванню І. Мазепи як часу «релятивного спокою в 
Україні, що дало можність скріпитися і скристалізуватися новому українському авто-
номічному устроєві»1. На думку І.  Джиджори, дуже слабкою стороною української 
автономії було те, що «мазепинська катастрофа» і «надзвичайні репресії» Петра І не 
пройшли даремно для «духовного настрою суспільности». Страх «Петрового режі-
му», наголосив історик, викривив характери, позбавивши їх твердості, замість чого 
прищепилася в українській суспільності спеціальна прикмета – «здібність приладжу-
вання себе до обставин, найгірша прикмета для нації, яка хоче самостійно жити»2.

Перші два десятиліття ХVІІІ ст. (після «нещасливого результату» повстання І. Ма-
зепи) І. Джиджора означив як час, що характеризувався радикальною зміною полі-
тики російського уряду щодо України. В її основу було покладено, наголосив він, 
«небувалий терор», «демагогічну агітацію» та «юдження одних верств суспільства на 
других». Це було, стверджував дослідник, «прикладанє нових способів, щоби знищи-
ти в кінці її окреме становище і поставити її на рівні з рештою частин російської 
держави»3. Постійні переслідування навіть «гіпотетичних зрадників» ширили пере-
ляк серед людей, змушуючи їх до «замкнення в собі» і це, переконаний учений, ще 
більше «відчужувало» Україну від Росії4.

Наукова критика прихильно сприйняла цю працю молодого вченого. У бібліогра-
фічному огляді «Записок НТШ» справедиво відзначалося, що І. Джиджора подав сві-
жий, дотепер не відомий і «незвичайно цікавий» матеріал, притому «зачепив і намі-
тив» ще цілу низку питань «першорядної ваги»5.

При всій фрагментарності джерельного матеріалу І. Джиджорі вдалося у спеці-
альній розвідці подати докладну картину становища України в першій половині 
1738  р.6, коли вона була операційною базою для російських армій фельдмаршалів 
Мініха і Лессія. Історик змалював жахливу картину зубожіння України, яка «вигля-
дала просто руїною» через військові реквізиції і т. ін. Так, лише у 1738 р. для потреб 
російської армії, яка вела війну з Туречинною, було заготовлено 35 тис. волів (23 тис. 
для армії Мініха і 12 тис. – для Лессія)7. З наведеного, зауважив дослідник, могло ви-
датися, що українське населення «мусіло на тих доставках робити не злі інтереси». 
Натомість, опрацьовані ним джерельні матеріали, стверджував він, «будять щодо 
тих користий великі сумніви». Справа в тому, що за попередні роки вже було забрано 
фактично все, що «лишень було на продаж». Залишилось тільки те, що було потрібно 
для ведення власного господарства. При цьому, зазначив учений, «знов прийшло 

1 Там само. – С. 67.
2 Там само. – С. 82.
3 Там само. – С. 67.
4 Там само. – С. 71.
5 Бібліографія // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVIII. – С. 242.
6 Джиджора І. Україна в першій половині 1738 р. // Записки НТШ. – 1906. – Т. LXIX. – С. 70–83.
7 Там само. – С. 72.
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таке кольосальне жаданє на розмірно малу територію». Ще більшою причиною «не-
охоти» місцевого населення продавати продукцію російським «провіант-офіцерам» 
було те, що вони не платили за товар грошима, а давали «поквітованя», які мали оп-
латити згодом. І.  Джиджора наголосив, що так чинять тільки в «чужім здобутім 
краю»1. Оскільки люди намагалися під різними приводами ухилятися «від такої про-
дажі», то російський уряд наказав провести «конскрипцію (перепис. – Авт.) живого 
інвентаря, погрожуючи важкими карами – за затаюванє».

Окрім цього, зазначив дослідник, багатьох посполитих і підсусідків (збіднілих ко-
заків. – Авт.) відривали від «управи ріллі» і відправляли на різні роботи: будування 
мостів і перевозів на ріках, налогодження доріг, рубання лісу і т. ін. Не менш важкою 
повинністю було надання возів і візників для потреб армії. Тільки з одної Глухівської 
сотні, навів приклад історик, де налічувалося всього 3 207 посполитих і підсусідських 
дворів було взято 700 возів і 350 візників. Таким чином, за його підрахунками, один 
візник припадав на десять дворів, а один віз на сім дворів2.

Аналізуючи всі наявні документи, історик зробив концептуальний висновок про 
те, що правління імператриці Анни Іоанівни в Росії мало «рішучий» вплив на по-
дальшу долю України, зробивши глибокі зміни в суспільному, національному і полі-
тичному її житті, тобто у всіх тих голових засадах, які становили її автономію. Росій-
ська влада, яка поклала всі тягарі військового стану на плечі козаків і посполитих, 
поставивши у привілейоване становище старшину, яку вона прагнула «засімільовати 
з росийським дворянством», порушила економічну рівновагу між суспільними вер-
ствами України. Дедалі частіше посполиті не могли власними силами виконати по-
кладені на них вимоги і потрапляли в економічну залежність. Під приводом воєнно-
го стану, а головне через втечі людей з місць свого проживання, уряд видав 
категоричну заборону вільного переходу з місця на місце. Через деякий час, конста-
тував дослідник, ця заборона втратила тимчасовий характер і набула значення по-
стійного правила. Таким чином, економічна залежність поступово переросла в осо-
бисту, а різниця між українськими верствами, яка базувалася дотепер на економічних 
підставах, набула правного характеру.

Молодий дослідник звернув увагу ще на одну дуже не корисну для України обста-
вину, яка проявилась у «винародовленю» козацької старшини, котра, стверджував 
він, цілком потрапила під чужий вплив, «втрачала почутє своєї національної само-
бутности і переймаючи чужу мову, звичаї і привички – денаціоналізувалась, а з полі-
тичного погляду деморалізувалась»3. Тому для нього не було нічого дивного в тому, 
що на змагання старшини до збереження рештків автономії «немає навіть натяку». 
«Одним словом, – підсумував І. Джиджора, – Росія з усіма своїми порядками та по-
няттями вростала в Україну»4. А недоліки внутрішньої організації українського су-
спільства, через які воно не мало відповідної «відпорности» були, на його переконан-
ня, одними з головних причин занепаду української автономії. Студія молодого 
дослідника отримала схвальний відгук від його вчителя, котрий відзначив, що вона 
«оперта на матеріалах друкованих і недрукованих, вповні самостійно і науково»5.

1 Там само. – С. 73.
2 Там само. – С. 76.
3 Там само. – С. 82.
4 Там само. – С. 83.
5 ЦДІАУЛ. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 2196. – Арк. 1.
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У жовтні 1910 р. на засіданні історичної секції НТШ М. Грушевський зреферував 
головну працю І. Джиджори під назвою «Економічна політика росийського прави-
тельства супроти України в 1710–1730 рр.»1, яка згодом була опублікована в «Запис-
ках НТШ»2 та окремою книгою3, а в 1912 р. захищена ним як докторська дисертація4.

Ця праця, як відзначалося в рецензії М. Грушевського, написана «строго науково 
і документально», знайшла своїх читачів не тільки серед спеціалістів-істориків, але і 
в широких колах українського громадянства. Молодий дослідник відтворив дуже ці-
каву сторінку історії України, показав «процес задавлення житя старої Гетьманщини 
росийськими централізмом»5. Студія була написана на підставі власноруч опрацьо-
ваних джерельних матеріалів з архівів Москви і Харкова. Підтверджуючи свої вис-
новки цілим корпусом архівних документів, І. Джиджора об’єктивно висвітлив умо-
ви, в яких перебувала українська торгівля у першій половині XVIII ст. Він наголосив, 
що вона відзначалася значним «розвоєм», особливо із «заграницею»6. На його думку, 
це було наслідком інтенсивного переходу українського господарства до грошових 
відносин як з економічних, так і політичних причин. Серед останніх історик виділив 
те, що «петрівський режім» після мазепинської катастрофи страшними репресіями 
закрив для українських вищих класів найменші можливості для «проявленя» своєї 
енергії за винятком одної – «устроювати свій побут»7.

І. Джиджора проаналізував торгівлю Гетьманщини, її інтенсивність, місця збуту, 
торговельні дороги та характер вивезених і ввезених товарів. Це був цілком новий, 
переважно, ще незнаний у вітчизняній історіографії матеріал. Відразу ж дослідник 
зробив принциповий висновок про те, що «Гетьманщина як експортом, так і імпор-
том, особливо по своїх продуктах, становила зовсім окремий економічний терен, 
торгівельно не залежний від Московщини, куди не могла, або могла дуже мало вво-
зити продуктів своєї землі [...]. За те була тісно звязана з західними краями і туди 
йшли головні торгівельні шляхи»8. Вона перебувала у жвавих торговельних зноси-
нах з Шлезьком, Гданськом, Королевцем, Ригою та іншими європейськими містами. 
Історик навів детальний перелік українського експорту, який складався з волів, 
юхти, воску, лою, сала, олії, щетини, вовни, поташу, конопель, риби, солі, горілки, 
тютюну і т. ін. Однак відсутність цифрових звітів не дала можливості ученому ви-

1 Хроніка НТШ. – 1910. – Ч. 44. – С. 6–7.
2 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–

1730 рр. // Записки НТШ. – 1910. – Т. XCVIII. – С. 54–74; 1911. – Т. CI. – С. 63–100; Т. CIII. – С. 54– 
97; Т. CV. – С. 51–91.

3 Джиджора І. Економічна політика російського правительства супроти України в 1710–
1730 рр. – Л., 1911. – 143 с.

4 Див. перший додаток до книги.
5 Грушевський М.: Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти 

України в 1710–1730 рр. (відбитка з «Записок Наукового Товариства ім. Шевченка»). – Л., 1911. – 
143 с. // ЛНВ. – 1912. – Т. LVIII, кн. V. – С. 391.

6 Саме це твердження І. Джиджори викликало гостру критику рецензента М. Кордуби, який 
заявив, що воно суперечить загальним висновкам його роботи. Про це докл. див.: Пришляк В. 
Мирон Кордуба та Іван Джиджора: рецензент і автор  // До джерел: зб. наук. праць на пошану 
О. Купчинського з нагоди його 70–річчя. – Київ; Львів, 2004.

7 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–
1730 рр. // Записки НТШ. – 1910. – Т. XCVIII. – С. 56.

8 Там само. – С. 63.
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значити обсяги вивозу товарів. Цінний матеріал до цієї проблеми, який дещо про-
ливав світло на український експорт в кількісному вимірі, історик знайшов у мемо-
ріалі вроцлавських купців з 1714 і 1722 рр., в якому подавався список товарів, 
привезених з України1.

Дослідник з’ясував також те, хто брав активну участь у здійсненні торгівлі, зазна-
чивши, що в цей час відбувався процес формування українського купецтва як про-
фесійної верстви. Він зауважив, що документи чітко розрізнають «купців» та «генд-
льових людей і крамарів», які продавали товар тільки вироблений або вирощений у 
власному господарстві, а «не скуплений в иньших»2. Історик звернув увагу на ще 
одну категорію людей – так званих «хурщиків», які перевозили закуплені товари. Він 
навів приклад, що в 1716 р. тільки в чернігівському полку один із «заграничних аген-
тів» найняв 400 підвод для перевезення купленого ним зерна і горілки3.

Стосовно імпорту «заграничних» товарів в Україну І. Джиджора наголосив, що 
він був «органічно звязаний з експортом», бо «українська торгівля мала в тих часах в 
високій степені характер обміну»4. Такий обмін, зазначив він, значно полегшував 
торговельний оборот, не даючи відчувати нестачу грошей, і усував «недогідності з 
причини ріжних монетарних систем»5. Список імпортованих товарів, на думку до-
слідника, представлявся «дуже поважно»: сукно, біле і фарбоване полотно, шовкові 
тканини, парча, коси, серпи, голки, шила, ножі, срібний і кришталевий посуд та різні 
«люксові» предмети. Оскільки бракувало узагальнених конкретних відомостей щодо 
обсягів імпорту, то історик висловив здогад про те, що «вартість ввозу, яка була до-
волі значна, і мало мусіла уступати цінності вивозу».

Звичайно, вважав він, не все було гаразд у торгівлі із європейськими країнами. 
Основні торговельні шляхи проходили через територію Польщі, яка, за його твер-
дженням, ніколи не відзначалась належною організацією т. зв. «публічного безпечен-
ства». Окрім нападів грабіжників на дорогах, українські купці особливо потерпали 
від орендарів митниць. Самовільне накладання ними мита настільки увійшло в си-
стему, що І. Джиджора назвав це «правдивою язвою купецтва», яке викликало най-
більше скарг українських купців6. Як виявилось, це все ніщо, стверджував учений, 
порівняно з цілеспрямованим, започаткованим ще Петром І, нищенням української 
торгівлі російським урядом.

Суть усіх реформ Петра І щодо України в цій сфері, переконаний історик, зводи-
лася до того, щоб торгівлю Гетьманщини загнати в рамки російського законодавства. 
В його основі, зауважив він, лежав принпиц «фіскалізму – бажанє знайти як мога 
більше жерел наповнення державної каси»7. Дослідник ґрунтовно проаналізував 
«надзвичайні репресії» проти української торгівлі, починаючи з указу 1714 р. про за-
борону вивозити найголовніші товари до західних портів Гданська і Риги, а нато-
мість скеровування купців до Азова, Архангельська та інших міст. «Така радикальна, 

1 Там само. – С. 71.
2 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–

1730 рр. // Записки НТШ. – 1911. – Т. СІ. – С. 63.
3 Там само. – С. 65–66.
4 Там само. – С. 66.
5 Там само. 
6 Там само. – С. 69.
7 Там само. – С. 83.
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а при тім штучна, бо не викликана натуральними потребами української торгівлі, 
переміна доріг, – пише І. Джиджора, – не мала инакше, як лишень шкідливо відбити-
ся на тій торгівлі»1.

Український купець, наголосив він, вихований на засадах вільної торгівлі, змуше-
ний був покинути «з давен давна утерті дороги», налагоджені зв’язки, зокрема по 
«кредитових операціях», та їхати тільки до російських портів і там налагоджувати 
все спочатку2. Разом з «прикріпленєм» купців до російських доріг і портів, впав на 
них «новий тягар – мито». Раніше при вільній торгівлі, зазначив історик, сплачували 
вони здавна встановлене мито як для внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі – т. зв. 
«евекту» та «індукту» в розмірі 2% від заявленої вартості товару. Тепер крім «індук-
ти» їм доводилося платити внутрішнє російське мито і «пограничне» в портах, яке, 
стверджував він, було «надзвичайно високе»3. До цього додалися значні «здирства» 
на прикордонних російських заставах, якими була «по мазепинській справі обсадже-
на українська границя». За його підрахунками, їх було близько сорока4. Історик навів 
вражаючий факт, коли «товчену (ступочну) сіль» з Коломиї майже рік тримали на 
кордоні з Росією5.

Вдарило по українській торгівлі також запровадження державної монополії на 
продаж цілої низки товарів. Окрім цього, указами 1718, 1719, 1721 рр. було забороне-
но ввозити в Україну великий перелік товарів з європейських країн. І.  Джиджора 
переконаний, що наведені факти були яскравим свідченням трактування Росією 
України як «чужого, а навіть ворожого огрганізму, який можна лишень визискувати, 
не даючи в заміну за те ніяких економічних вигод»6. Наслідки такої політики, вважав 
він, фактично «рівнялися повному припиненню безпосередніх зносин з заграни-
цею»7. І. Джиджора відзначив безпрецендентний випадок, коли в 1727 р. Австрія за-
ступилася за торговельні вигоди підданних російської держави – українців. Він сві-
домий того, що вона не робила це «з якоїсь особливої любови» до України, а радше 
для оборони своїх власних інтересів. Австрія не хотіла втратити такого цінного екс-
портера «сирих продуктів», а також ринок збуту австрійських «мануфактурних ви-
робів», яким була для неї Україна8. Історик описав перебіг переговорів між Австрією 
і Росією, які закінчилися, стверджував він, «мертвонародженним канцелярським 
плодом», сенатським указом від 6 лютого 1723 р., без жодного реального значення9.

Дослідник застановився над тим, чи українські купці були свідомі того, в чому 
«лежав корінь лиха», чи бачили який-небудь зв’язок між тодішнім становищем їх-

1 Там само. – С. 87.
2 Там само. – С. 89.
3 Там само. – С. 98–99.
4 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–

1730 рр. // Записки НТШ. – 1911. – Т. СІІІ. – С. 64.
5 Там само. – С. 74.
6 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–

1730 рр. // Записки НТШ. – 1911. – Т. СІ. – С. 88.
7 Там само. – С. 87.
8 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–

1730 рр. // Записки НТШ. – 1911. – Т. СІІ. – С. 87.
9 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–

1730 рр. // Записки НТШ. – 1911. – Т. СV. – С. 50.
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ньої торгівлі і автономією Гетьманьщини? Відповідь на ці запитання І.  Джиджора 
знайшов в матеріалах наради українських купців на початку 1728 р., які в поданих 
гетьману Д.  Апостолу «пунктах» заявляли про необхідність повернення колишніх 
«прав і вольностей»1. Таким чином, вважав він, купці опосередковано своїми збірни-
ми виступами втягувалися в «політичне житє», при тому, що російський уряд най-
більше «не любив проявів збірної думки»2.

Морально-психологічна ситуація в Україні внаслідок безперервного тиску росій-
ського уряду була, на думку І. Джиджори, дуже складною. «На те, що називаємо па-
тріотизмом в поняттю тодішнього українця, – наголосив історик, – складалися чин-
ники як моральні, так і матеріяльні. Тут, крім привязаня до булави і бунчука ціненє 
так само свобідної торгівлі і такі річи особливо цінилися, бо давали певні матеріяль-
ні користи. І якраз на цей матеріяльний бік справи передовсім вдарила російська 
політика. Очевидно, що у суспільности з дуже недавньою своєю державною традиці-
єю матеріяльний бік справи грав особливу роль»3. Через це, зазначив дослідник, всі 
найсильніші і найенергійніші, які мали що втрачати і рятувати, старалися влаштува-
тися так, щоби не постраждало їхнє матеріальне становище. Майже увесь інтерес і 
увага вищих верств української суспільності концентрувалися на різних способах 
забезпечення своїх матеріальних інтересів, навіть ціною політичних прав. Таке за-
безпечення та ще й за таку ціну, стверджував І. Джиджора, якраз міг дати російський 
уряд у рамках свого суспільно-політичного ладу. Таким чином, переконаний вчений, 
без належного розгляду й оцінки економічної політики російської влади стосовно до 
України не можна було б зрозуміти такий швидкий занепад її державної автономії. 
Важко не погодитися з цим твердженням авторитетного історика Гетьманщини.

Ще одну малодосліджену проблему того періоду висвітлив І. Джиджора в розвідці 
про найважливішу інституцію центральних органів гетьманської адміністрації – Ге-
неральну військову канцелярію, в якій сходилися всі нитки управи обширного краю4. 
В українській історіографії вже були спроби розглянути адміністративний устрій 
Гетьманщини, але вони (зокрема, О. Лазаревський і М. Слабченко) обмежилися лише 
рівнем українського полку5. Характеристика військової канцелярії та її персоналу, 
яку дав В.  Ломиковський, була підготовлена не на основі опрацювання джерел, а 
більшою мірою з використанням усної традиції; звідси її схематичний опис і помил-
ковий висновок про те, що канцелярія залишалася незмінною протягом усього часу 
свого існування та була колегіальним органом. І. Джиджора докладно вивчив спра-
вочинство Генеральної військової канцелярії в щоденних заняттях, простежив хід 
вирішення нею різних справ. Джерелом влади і сили військової канцелярії, на думку 
вченого, був гетьман, який особисто і незалежно ні від кого вирішував всі справи, а 

1 Там само. – С. 59.
2 Там само. – С. 74.
3 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–

1730 рр. // Записки НТШ. – 1911. – Т. CV. – С. 59.
4 Джиджора І. До історії Генеральної Військової Канцелярії // Записки НТШ. – 1912. – Т. CVII. – 

C. 39–51.
5 Працю М.  Слабченка «Малоруській полк», видану в Одесі 1900 р., дуже критично оцінив 

М. Василенко, заявивши, що «наукова література отримала книгу, котру треба відкинути». Див.: 
Василенко М. З устрою Гетьманщини. Критичні замітки  // Записки НТШ.  – 1912.  – Т.  СVIII.  – 
С. 116.
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канцелярія тільки виконувала його накази. Таким чином, історик не бачив тут жод-
ного сліду якої-небудь колегіальності. Компетенція військової канцелярії повністю 
покривалася компетенцією гетьмана, але вона ніколи не була його приватною уста-
новою, а завжди зберігала характер державної інституції, стверджував І. Джиджора1.

Дослідник зробив детальний аналіз самої структури канцелярії, подав характе-
ристику зайнятого в ній персоналу та кола їх обов’язків2. Проаналізував він також 
протоколи, які вела Генеральна військова канцелярія. Це «діаруші» (в часах Скоро-
падського і на початку гетьманування Апостола), а далі – протокольні книги. Порів-
нюючи їх, І. Джиджора дійшов висновку, що «діаруші» були ціннішими щодо важли-
вості історичного матеріалу. У «Протокольних книгах» вповні занотована діяльність 
Генеральної військової канцелярії, але лише діяльність суто бюрократична, і втрату 
такої книги могли замінити оригінальні документи, що вийшли з канцелярії. Нато-
мість «діаруш» подавав звістки, хоч не повно, але живо і цікаво змальовував окремих 
осіб правлячої верстви, що давало змогу зазирнути за лаштунки тодішньої політики. 
Його втрату інші документи жодним чином замінити не могли. На закінчення, 
І. Джиджора висловив побажання, щоби досі не видані діаруші і протокольні книги 
колись були опубліковані. Сам він готував велику збірку актів гетьманування Д. Апо-
стола 1727–1734 рр.3 для «Жерел...», яка, на жаль, не була надрукована й загубилася в 
роки війни4.

Отже, історія Гетьманщини і, особливо, її економічне життя, були детально опра-
цьовані молодим галицьким істориком на основі архівних джерел. Він зумів подати 
цікаву і багату змістом картину української торгівлі в першій четверті XVIII ст. та 
численні живі образки з тодішнього життя Гетьманщини, які добре ілюстрували на-
слідки російської колоніальної політики на українській землі. Звичайно, не всі вис-
новки молодого дослідника беззастережно сприймаються сьогодні, особливо дещо 
суперечливі, бо ж і сам автор ще не виробив твердої думки щодо явища, події чи 
особи.

Так, первісна оцінка І. Джиджорою гетьмана Апостола виглядала явно несправед-
ливою. Він вважав, що «Апостол людина слабої енергії, який ніколи не в стані був 
зайняти якогось певного становища супроти російських претензій на Україні, і вів 
себе зовсім не по-гетьманському. Ніщо так не зашкодило українській автономії, як 
оце нездарне поверхшестилітнє гетьманування Д. Апостола»5. Глибше ознайомлення 
з документами та вдумливе вникнення в суть досліджуваної проблеми підвели істо-
рика до думки, що «старий Апостол один із кращих українських діячів, а при тім рі-
шучий автономіст». Це був, стверджував він, «останній гетьман-козак козацької 
України» (К.  Розумовського він трактував гетьманом вже України шляхетської)6. 
«Особа нововибраного правителя України, гетьмана Апостола, – наголосив дослід-
ник, – давала заінтересованим українським чинникам запоруку, що він вповні розу-

1 Джиджора І. До історії Генеральної Військової Канцелярії. – С. 43.
2 Там само. – С. 46–47.
3 ЦДІАУЛ. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 2317. – Арк. 238; Хроніка НТШ. – Л., 1913. – Ч. 54. – Вип. ІІ. – 

С. 5.
4 Пришляк В. Український історик Іван Джиджора // УІЖ. – 2006. – № 6. – С. 67.
5 Джиджора І. Нові причинки до історії відносин ... – С. 32.
6 Джиджора І. Матеріали московського «Архива». – С. 81–82.
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міє вагу економічних, а передовсім торговельних справ України»1. Отже, як бачимо, 
його погляди на зазначену проблему зазнали істотної еволюції.

Таким чином, аналіз головних праць І. Джиджори (ще декілька його цікавих істо-
ричних статей і причинків друкувалася в Записках НТШ)2 яскраво засвідчив появу в 
Галичині самобутнього історика-професіонала, який відзначався ґрунтовною фахо-
вою підготовкою, великою працелюбністю і небуденним дослідницьким хистом. Ме-
тодична вправність, джерелознавча ґрунтовність і широка ерудиція принесли йому 
заслужений авторитет, а надзвичайна організованість та працелюбність дали змогу за 
короткий час опрацювати величезну кількість матеріалу. На превеликий жаль, рання 
смерть перекреслила всі його творчі плани і задуми. У передмові до книги І. Джиджо-
ри «Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки», яка була видана в 1930 р. 
в Києві М. Грушевським до 50–ліття від дня народження учня, вчений справедливо 
відзначав, що в дослідженні історії Гетьманщини праці покійного посідають поважне 
місце, а сам він «виявляв гарне методичне виконання, здійбності до широкого синте-
зу – і заразом темперамент совісного, скрупульозного дослідника»3. Про авторитет-
ність його історичних розвідок свідчить активне використання їх наступниками4.

3.2.5. Коліївщина

Контроверсійній проблемі української та польської історіографії – Гайдамаччині, 
на думку І. Франка, «вмисно затемнюваній з ріжних боків чи то ненавистю з одного, 
чи фальшивими доктринами з другого»5, присвятив своє дослідження Іван Шпит-
ковський6. Він опрацював у рукописному відділі бібліотеки Ягеллонського універси-
тету мемуари ржищівського монаха-тринітарія про Коліївщину. Вперше джерело 
використав польський історик Ф. Равіта-Гавронський у своїй «Історії гайдамацьких 
рухів», виданій у Львові 1899 р., але помилково приписав його брусилівському три-
нітарію7, незважаючи на те, що на титульній сторінці рукопису було зазначено, що це 
спогад браїлівського монаха.

1 Джиджора І. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710–
1730 рр. // Записки НТШ. – 1911. – Т. CV. – С. 59.

2 Джиджора І. Справа поминання гетьманського імени на «переносі» // Записки НТШ. – 1906. – 
Т. LXXII. – С. 142–145; Його ж. Пригоди сумських козаків у Львові з єпископом Шумлянським 
(1685 р.) // Записки НТШ. – 1909. – Т. LXXXVII. – С. 92–96; Його ж. З новійшої української історіо-
графії. Критична студія // Записки НТШ. – 1906. – Т. LXXI. – С. 134–157; Його ж. До питання про 
свобідний перехід посполитих на Україні в 20-х рр. XVIII в. // Записки НТШ. – 1906. – Т. LXX. – 
С. 168–170.

3 Грушевський М. Передмова // Джиджора І. Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і 
замітки. – К., 1930. – С. VII.

4 Див.: Тищенко М. Нарис з історії зовішньої торгівлі України в XVIII ст. – Біла Церква, 2010. – 
С. 10, 22, 23, 44, 92, 114; Пришляк В. До історії взаємин між західними і східними землями України 
за доби Гетьманщини // Україна в минулому. – Вип.1. – Київ; Львів,1992. – С. 77.

5 Франко І.: Михайло Лозинський. Гайдамаччина. Із історії народних рухів на Україні в  
ХVІІІ-тім столітті. Л., 1906 // Записки НТШ. – 1906. – Т. LXXI. – С. 209.

6 Шпитковський І. Матеріали до Коліївщини. V. Мемуар ржищівського тринітарія про Коліїв-
щину // Записки НТШ. – 1908. – Т. LXXXIII. – С. 134–157.

7 І.  Франко в своїх матеріалах до Коліївщини некритично повторив помилкове твердження 
Ф. Равіти-Гавронського про авторство мемуарів. Див.: Франко І. Матеріали до історії Коліївщини. 
ІІІ. Польська поема про уманську різню // Записки НТШ. – 1904. – Т. LXII. – С. 30.
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Комбінуючи різні розкидані в ньому вказівки І. Шпитковський спростував «по-
хибку щодо назви його автора, яка вкралася в історичну літературу про Коліївщи-
ну»1 і переконливо довів, що мемуар написаний ржищівським тринітарієм. Історик 
критикував Ф. Равіту-Гавронського за його твердження «не поперте ніякими аргу-
ментами», яке базувалося лише на тому, що Брусилів розташований ближче «поля 
ділання Швачки», головного героя цього мемуару, ніж Браїлів. Такий підхід, вважав 
дослідник, не витримував жодної критики, бо в Брусилові монастиря тринітаріїв 
взагалі не було, був лише монастир капуцинів, але заснований пізніше, в 1789 р. Що-
правда, в Браїлові тринітарський монастир був, його фундував київський воєвода 
Ф. Потоцький. За кілька років перед 1768 р. його коштом там був збудований велич-
ний мурований костел, «по камінецькім найкращий на Україні», зазначив І. Шитков-
ський. Однак він категорично відкидав те, що автором спогадів був браїлівський мо-
нах, і переконливо довів, що вони написані ржищівським тринітарієм. Дослідник 
зазначив, що їхній монастир у Ржищеві був побудований в 1765 р. на кошти трахте-
мирівського старости С. Щепановського. Йому видався дуже дивним і нелогічним 
напрям втечі монахів, описаний в мемуарах, якщо б вони втікали з Браїлова. Чому 
вони намагалися врятуватися на території, де перебувала російська армія, і то доро-
гою, де «гуділа гайдамацька буря», якщо «під боком мали Бар, гніздо конфедерації»2. 
Висновок історика такий: «Причина подана тринітарієм, що вони мусіли утікати в 
Росію, бо в Польщу відтяли їм дорогу колії, зрозуміла тілько тоді, коли розуміється 
тут Ржищів, а не Браїлів»3. Ще одним аргументом на користь Ржищева для нього 
була справа «з живленєм» монахів-втікачів селянами с. Щучинки, яке розміщене за 
кілька верств від Ржищева.

І. Шпитковський зупинився на з’ясуванні особи автора мемуарів, який, на жаль, 
не залишив інформації про себе. На підставі доброї латини, якою написаний спогад, 
відомостей, наведених польськими істориками, та старовинних хронік і вміння «по-
дати своє оповіданє в якісь заокругленій формі, з певною критичністю» І. Шпитков-
ський прийшов до переконання, що автор «більш осьвічений, як пересічний монах»4. 
З пристрасного тону, з великої кількості лайки, там де йшла мова про «коліїв» видно, 
вважав він, що автором був поляк. Докладний опис нужд та небезпек, яких зазнали 
втікачі, подання великої кількості всіляких дрібниць свідчило про те, що автор був 
очевидцем описаних подій. Щодо часу написання, то про це ніде конкретно не було 
згадки, лише зазначено, що автор повернувся до Ржищева 4 березня 1769 р.

І. Шпитковський намагався визначити, яке становище займають своїм змістом ці 
мемуари серед інших знаних спогадів. Ґрунтовний огляд мемуарів про Коліївщину 
зробив І. Франко, наголосивши, що такий огляд доконче потрібний, оскільки «доси 
в означуваню та цитуваню їх панує значне баламуцтво»5. Опрацьовані І. Шпитов-
ським мемуари І. Франко означив як «невідомі нам близше спомини кс. тринітарія 
Брусилівського» і зауважив, що «лиш невеличку дрібницю цитує з них д. Равіта»6. На 

1 Шпитковський І. Матеріали до Коліївщини. V. Мемуар ржищівського тринітарія про Коліїв-
щину. – С. 135.

2 Там само. – С.138.
3 Там само. – С. 138–139.
4 Там само. – С. 141.
5 Франко І. Матеріали до історії Коліївщини. ІІІ... // Записки НТШ. – 1904. – Т. LXII. – С. 25.
6 Там само. – С. 30.
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думку дослідника, ці спогади «серед дотеперішніх стоять трохи оподалік»1, тому що 
всі вони займаються лише «уманською різнею», а він, хоч і не міг не згадати «сю куль-
мінаційну точку Коліївщини», та головним для нього був опис нападу гайдамаків на 
ржищівський монастир і втеча монахів. Отже, займається він «головно подіями по-
зауманськими», наголосив історик.

Молодий вчений намагався з’ясувати те, наскільки наведені автором факти спога-
дів «представлені правдиво»? Його аналіз засвідчив, що автор «оповідав лиш те, чого 
був ліпше сьвідомий». Він залишив поза увагою події менш йому відомі та зазначав 
виразно деякі сумнівні факти, «за правдивість яких не хотів відповідати»2. Усе це 
переконало І. Шпитковського в тому, що автор «справді хотів подати події в правди-
вому сьвітлі. І се зробив»3.

Розглядаючи зміст мемуарів, історик зазначив, що вони складаються з трьох ча-
стин, нерівних як за обсягом, так і за інформаційною насиченістю. У першій частині, 
що була, на його думку, «ключем до розуміня» всього тексту, автор подав загальну 
інформацію про гайдамацький рух, про його початок, організацію та «найбільшу і 
найголовнішу прояву Коліївщини» – різню в Умані. Ця частина, вважав дослідник, 
цікава як ілюстрація поглядів шляхетсько-польського та католицького загалу на Ко-
ліївщину та її ґенезу, хоч інформація подана тут «з другої руки». Автор характеризу-
вав українських селян як «чернь, необізнану навіть з найпершими правилами віри, 
позбавлену всяких тончих почувань до Бога і ближнього»4. Він називав «вродже-
ною – хлопську злобу» української людності до католиків, яких вона убила «разом з 
уніятами та Жидами до 30 тисяч в самій Умані»5. І.  Шпитковський наголосив, що 
таким значним цифрам, «гуляючим по сьвіту», вже дав належну «відправу» І. Фран-
ко у своїх критичних замітках до польської поеми про уманську різню6.

У другій частині спогадів, зазначив історик, йшла мова про напад гайдамаків на 
чолі зі Швачкою на ржищівський монастир, представлений на основі реляції поляка 
А. Станкевича. Він оповідав, що вмовив Швачку не палити монастир, давши присягу, 
що прийме православну віру і перебудує костел на православну церкву. Зрозуміло, 
зауважив дослідник, що Станкевич неминуче збільшив число нападників і розмір 

1 Шпитковський І. Матеріали до Коліївщини. V. Мемуар ржищівського тринітарія про Коліїв-
щину – С. 147.

2 Там само. – С. 142.
3 Там само. – С. 143.
4 Там само.
5 Там само. – С. 143. І. Шпитковський у рецензії на працю Й. Галанта про трагічну долю євреїв 

в Умані 1768 р. категорично заперечив фантастичні цифри 60 000 вбитих у таборі під Грековим 
лісом. Він також не погодився з тезою автора про надзвичайну ненависть українців до євреїв. 
«Вона не походить, – пише І. Шпитковський, – ані з якоїсь расової ненависти або релігійного фана-
тизму, чи суспільної ріжниці, як хоче Галант, найліпшим доказом єсть те, що під час уманської 
різні власність московських, вірменських купців не була нарушена, а доми і склепи навіть Турків і 
Татар, сих традиційних народних ворогів, були не тикані» (Шпитковський І.: Материалы и изсле-
дованія по исторіи евреев в Польше и Юго-Западной Россіи. – К., 1908. – Вип. І.: Галант И. К исто-
рии Уманской резни 1768 года // Записки НТШ. – 1908. – Т. LXXXVI. – С. 236.) Він радив автору, 
якщо хоче далі працювати над історією Коліївщини, то «не для роздряпування обопільно наболі-
лої рани, але зовсім поважно по-науковому» дати переклади цінних документів, зокрема мемуарів 
євреїв-сучасників тих подій (Там само. – С. 239).

6 Див.: Франко І. Матеріали до історії Коліївщини. ... – С. 33–35.
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нанесеної ними шкоди, щоби «піднести свої заслуги коло врятуваня костелу». У тре-
тій частині мемуарів описана втеча монахів від небезпеки та їх зносини з барськими 
конфедератами. Окрім оригіналу рукопису латиною І. Шпитковський зробив корот-
кий огляд його польського перекладу, який, на його думку, був виконаний дуже не-
дбало.

Підводячи підсумок, галицький історик вказав на низку помилок та неточностей, 
яких припустився Ф. Равіта-Гавронський, використовуючи ці мемуари. І найголовні-
ше, що маючи перед собою оригінал і «недослівний переклад», він скористався ос-
таннім, навіть подав з нього цитатати, не звіривши їх з оригіналом. Таким чином, 
наробив багато «більших і менших похибок». Так, Браїлів став Брусиловим, а Швач-
ка – Шваченком; він пише про тринітарський монастир у Брусилові, а там його не 
було, про різню у Ржищеві, якої не було і т. ін. Отже, на думку вченого, в цілому важ-
ко не закинути «Історії гайдамацьких рухів» Ф. Равіти-Гавронського «крайнього не-
дбальства та тендеційности»1.

Ще одні незнані науці спогади про Коліївщину, які віднайшов І. Шпитковський у 
рукописному відділі бібліотеки графа В. Баворовського у Львові, стали предметом 
його спеціального дослідження2. Історик подав докладний опис рукописних мемуа-
рів і переконливо довів, що це оригінал. Щодо часу їх написання (в рукописі він не 
зазначений), дослідник, використавши побіжну інформацію мемуарів про Зелені 
свята, що на той час припадали на 29 червня 1784 р., припускає період між 1779 і 
1784 рр.3.

Стосовно автора спогадів Домініка Завроцького, І. Шпитковський зауважив, що 
«історія не записала його на своїх сторінках трівкими буквами»4. Він належав до чис-
ленної тоді т. зв. «шарочкової шляхти», яка жила на українських «лятифундіях поль-
ських короликів». Історик намагався відстежити рід Завроцьких за польськими ге-
ральдичними книгами, але ніде не знайшов їхнього родового герба, він чомусь не був 
внесений в «золоті книги» польської шляхти. Тому мемуари залишилися фактично 

1 Шпитковський І. Матеріали до Коліївщини. V. Мемуар ржищівського тринітарія про Коліїв-
щину.  – С.  148. На працю Ф.  Равіти-Гавронського розлогою критичною рецензією відгукнувся 
С. Томашівський. Він, зокрема, зазначив, що поява цієї праці про гайдамацькі рухи давала споді-
вання, що там зібрано і критично опрацьовано весь матеріал і що вона могла стати «точкою виходу 
для дальших студій». Однак, на жаль, вона не виправдала ці оптимістичні сподівання. Рецензент 
зауважив, що автор звинуватив «Архив Юго-Западной Росіи» в тому, що вони «мали з гори постав-
лену гадку», начебто поляки – вічні вороги українського народу. Проте він ніде не сказав, яких 
саме актів та документів київські видавці не надрукували, щоб не бути односторонніми. Та й у 
своїй праці не подав жодного джерела, щоб заперечити документи, видані в Києві С. Томашів-
ський з пафосом заявив: «Історичний документ сьвятий! Він говорить сам за себе і той в кого 
сумлінє чисте, не боїться ніякої подібної компрометації» (С. 10–11). Загалом, оцінюючи рецензо-
вану працю, котра попри свої добрі сторони, належить, на думку С. Томашівського, до ряду тих 
історичних творів, читання яких «чинить суспільности більше шкоди ніж дає пожитку, без огляду 
на те, хто їх писав, Українець, Поляк чи Москаль» (С. 20). Див.: Томашівський С.: Rawita-Gawrońskі 
Fr. Historya ruchów hajdamackich (w.XVIII). – Lwów, 1899. – T. I. – 269 s.;T. II. – 297 s.; [2-ге вид.]:1901 // 
Записки НТШ. – 1901. – Т. XLI. – С. 9–20. 

2 Шпитковський І. Матеріали до історії Коліївщини. VІ. Мемуар Домініка Завроцького про 
Коліївщину // Записки НТШ. – 1910. – Т. СХVI. – С. 58–93; Т. ХСVІІ. – С. 26–73.

3 Там само. – С. 63.
4 Там само. 
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єдиним джерелом інформації про автора. З нього видно, зазначив дослідник, що він, 
без сумніву, поляк, католик за віросповіданням. У рукописі він скрізь відрізняє поля-
ків від євреїв, українців і росіян, як «людей чужих» для його «народности». Рідний 
брат автора був офіцером барської конфедерації, а дружина – «сестрінка київського 
хорунжого». За своїм званням він був «приватним офіціялістом – завідателем Теті-
єва: тетіївського ключа, що в тім часі належав князеві Янушу Сангушку»1.

У своїх спогадах, зауважив історик, він виступив як «відданий службист», що знає 
усіх сусідів «державців-посесорів по чину». Разом з тим, автор показав, на переко-
нання дослідника, повне нерозуміння «духа чи значіння двох могутніх вокруги нього 
рухів: шляхетського в барській конфедерації та народнього коліївського руху». Про 
його освіту нічого невідомо, але його польська мова, зазначив він, «не єсть взірцева», 
окрім кількох порівнянь і фраз із Св. Письма «не зраджує вона в автора висшої осьві-
ти чи більшого начитанє»2. На думку І. Шпитковського, «він собі менш як пересічний 
шляхтич». «З мемуару пізналисьмо автора, – пише він, – як чоловіка, що виступає 
дуже рельєфно зі всіма своїми бажанями, мріями, колотнечами, неспокоєм, зі своєю 
до смішности наївною щирістю, зі слабим орієнтуванєм в великих історичних поді-
ях, що круги нього таки коються»3.

Щодо правдивості викладеного в мемуарах змісту, дослідник не сумнівався, що 
автор «не укриває нічого» і навіть не соромиться розповісти про свій страх, про те, 
як переодягнувшись у «хлопську одіж», ховався поза плотом і т. ін. Він також не при-
ховував «лихі сторони своїх соплемінників», не без болючої іронії пише про втечу 
розгромленої «хлопством» шляхти. «Бачимо отже, – зазначив учений, – що автор ні-
кого з своїх не боронить, лиш так як знав, як умів, оповідав чисту правду»4.

Розглядаючи зміст мемуарів, дослідник звернув увагу на те, що у вступі Д. Зав-
роцький чітко зазначив його мету – «послужити вікопомній памяти». Він дав загаль-
ні відомості про ґенезу та розвиток гайдамацького руху, правда взяті «з других рук», 
зауважив історик. Мемуарист додав деякі пояснення та доповнення до подій, що «до-
тикають історії Коліївщини»: про відносини українських селян з поляками і «колія-
ми»5, про організацію повсталих та їх способи «добуваня менш укріплених город-
ків», подав докладний опис локального тетіївського руху і т. ін. Завдяки автору, що 
був, на думку І. Шпитковського, добрим психологом української «народньої товпи» і 
відчував найменшу зміну в її настрої, можна простежити вплив «коліїв» на народну 
масу. «З сего мемуару, – пише історик, – можемо бачити, що настрій населення в да-
ній місцевости був дуже добрим барометром напруженя чи тисненя ростучої народ-
ньої сили зовні, був знаменитим показчиком зростаючої або опадаючої цілої суми 
народньої енергії»6.

1 Там само. – С. 65.
2 Там само. – С. 67.
3 Там само. – С. 68.
4 Там само. – С. 72.
5 Цікаво, що «коліїв» він поділяв на дві групи: «гультяїв і розбійників « та «домовиків». Остан-

німи він називав селян, які пристали до «коліїв» під час їх нападу на село і залишалися там після 
відходу нападників. Отже, в його розумінні однією із ознак належності до «колії» була «чужосто-
ронність», іншою – «посіданє зброї і козацька ноша» (одяг. – Авт.) – Шпитковський І. Матері-
али... – Т. ХСVII. – С. 43.

6 Там само. – С. 44.
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Говорячи про наслідки Коліївщини, поміж потерпілими автор згадав крім шляхти 
і «годних капеланів» також «панів-магнатів», але не подав жодного конкретного пріз-
вища, зауважив дослідник. Покликуючись на авторитетне твердження І.  Франка1 
І. Шпитковський категорично заперечив тезу Д. Завроцького про знищення магнатів 
гайдамаками.

Досить детально описав мемуарист напад «коліїв» на Тетіїв та свою втечу з роди-
ною від небезпеки. Цей опис, на думку історика, «служить для нас жерелом першо-
рядної вартости» і навів досить цікаві його фрагменти. Так, описуючи пригоди своєї 
дружини під час втечі, він зазначив, що вона перебралася в «простий одяг» україн-
ської жінки і сховалася між селянами. Коли ті прогнали її, пізнавши, що вона чужа, її 
«врятували від смерті руські молитви», які випадково знала2.

І. Шпитковський звернув увагу на ті місця, де мемуарист описав «потрясаючі хви-
лі» свого життя та підкреслив «людяні прикмети» українських селян, називаючи їх 
«богобоязливими і цнотливими», «приятелями» і навіть «своїми ангелами» за «ла-
ску», яку вони йому зробили3. «Бачимо, отже в тім часі, – пише дослідник, – на темній 
і понурій основі так рідку, ясну плямку щиросердечних відносин між паном і селяна-
ми. Бачимо гарну сильветку одного із таких нечисленних в тім часи постатий «до-
брого пана»4.

І. Шпитковський принагідно навів зворушливий приклад зі спогадів іншого поль-
ського мемуариста Рильського. Він підлітком, під час Коліївщини, мав вже загинути, 
але перед смертю попросив дозволу сказати кілька слів. Одначе замість цього почав 
співати загальнознану й улюблену пісню «Пречиста Діва, Мати руського краю». «Ся 
пісня так зворушила сих, здавалося б холоднокровних і закостенілих розбишак, що 
вони дарують йому житє»5 – навів слова мемуариста історик. Таких або подібних 
випадків у той час, переконаний історик, було далеко більше, аніж можна «було їх 
навести». Він не сумнівається в їх правдивості, бо вони «занотовані не ким иньшим», 
як польськими мемуаристами-очевидцями і служать цікавими «причинками до пі-
знання психіки» нашого народу. Та найголовніше, стверджує І. Шпитковський, що 
вони дають найкращий доказ вдячного ставлення людей «польської народности» до 
українських селян, а з іншого боку – «належну відправу» тим польським мемуарис-
там та історикам, котрі пишуть лише про безчинства та ненависть між ними6.

Загалом оцінюючи опрацьовані мемуари, дослідник зазначив, що їх головним не-
доліком є «недостача якогось обдуманого пляну». Автор часто переривав головну 
нитку свого оповідання, відволікаючись на епізоди, що не зовсім відповідають його 
розповіді. Так, опис уманської різні, наведений автором, є «радше великою і не зруч-

1 І.  Франко наголошує: «А варто було завдати собі питанє кілько то магнатів, тих головних 
тиранів України, тих Понятовських, Любомирских, Сапігів, Ржевуцких, Сєнявских і т. п. згибло 
від гайдамацьких ножів? Показалось би, що ані один, а все окошувалося на дрібних дідичах, дер-
жавцях, панських офіціялістах, лісничих і т. п.» (Франко І.: Михайло Лозинський. Гайдамаччина. 
Із історії народних рухів на Україні в ХVІІІ – тім столітті. Львів, 1906 // Записки НТШ. – 1906. – 
Т. LXXXI. – С. 210.

2 Шпитковський І. Матеріали... – Т. XCVI. – С. 66.
3 Там само. – С. 72.
4 Там само. – Т. ХСVII. – С. 47.
5 Там само. – С. 48.
6 Там само. – С. 48.
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ною інтерполяцією, що зовсім не пристає до цільности оповіданя та псує його гармо-
нію»1. Проте найголовніше, що в ньому не має «якоїсь ширшої історичної основи та 
політичного розуміння подій»2.

Незважаючи на зауважені істориком «прикрі сторони» мемуарів, варто відзначи-
ти, що його запровадження до наукового вжитку збагатило джерельну базу тої дра-
матичної доби новим матеріалом. Разом з виданими раніше мемуарами ржищівсько-
го тринітарія серед знаних дотепер спогадів, присвячених лише уманським подіям 
1768 р., опрацьований І. Шпитковським рукопис відкрив в історії Коліївщини ті події 
народного повстання, що відбувалися одночасно з ними на інших територіях Право-
бережної України.

3.3. Історія Галичини ХІХ століття

Маловивчені проблеми історії Галичини стали фактичною спеціалізацією Івана 
Кревецького. На основі ретельного опрацювання джерельного матеріалу він ґрунтов-
но дослідив історію Галичини середини ХІХ ст., зокрема події 1848 року. І. Франко, 
один із найкращих знавців цього періоду, авторитетно зазначав, що «історія найнові-
ших часів у нас найбільше занедбана»3. Окрім самого І. Франка та О. Терлецького4, 
ніхто спеціально не займався нею. Праці І. Кревецького були певним внеском у запо-
внення цієї прогалини в тогочасній українській історіографії. Наукова громадськість 
щиро вітала появу «нового робітника на ниві історичної науки, як раз для галиць-
ко-руських політичних обставин в середині ХІХ в.», зазначаючи, що «І. Кревецький 
одинокий у нас, що відгребує сю так недавню, а так уже призабуту історію Галичини»5.

Значний інтерес становлять роботи І. Кревецького про участь галицьких українців 
у бурхливих подіях 1848–1849 рр. та їх наслідки для Галичини. У них наведені малові-
домі факти з її історичного минулого, які істотно розширювали уявлення про нього. 
Як відомо, загальноприйнятим історіографічним твердженням щодо оцінки ролі га-
лицьких українців в революції 1848 р. було означення їх як «тірольців сходу» – щось 
на кшталт вандейців у Французькій революції, тобто її душителів. Об’єктивне вив-
чення всього корпусу матеріалів привело І. Кревецького до переконання, що інакше 
вчинити вони не могли, оскільки змушені були стати на захист австрійського уряду 
від угорців і поляків, що виборюючи власну незалежність, хотіли поневолити сусідів.

1 Там само. – Т. ХСVІ. – С. 74.
2 Шпитковський І. Матеріали до історії Коліївщини. VІ. Мемуар Домініка Завроцького про 

Коліївщину // Записки НТШ. – 1910. – Т. ХСVІІ. – С. 49.
3 І. Франко наголосив, що «навіть люди, на перший погляд компетентні, фахові історики, виго-

лошують о найновіших часах найближчої нам історії погляди, котрі попросту встидно слухати». 
Див.: Франко І. Півстоліття. Нарис історії Австрії від р. 1840 до 1890 // Зібрання творів: у 50 т. – 
Т. 46. – Кн. 2. – К., 1986. – С. 7.

4 Про О.Терлецького докл. див.: Франко І. Д(октор) Остап Телецький. Спомини і матеріяли // 
Записки НТШ. – 1902. – Т. L. – С. 1 – 64; Пронюк Є. Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 
70-х років ХІХ століття. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2006. – 256 с.

5 Томашівський С.: І. Кревецький. Цуцилівська трівога в 1848. Причинки до історії останніх 
днів панщини в Галичині...; Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичині в 1848–1849 рр. До історії 
боротьби за суспільно-економічне визволенє українських мас у східній Галичині...  // Записки 
НТШ. – 1906. – Т. LXXIV. – С. 222.
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Молодий дослідник докладно проаналізував причини та процес створення заго-
нів самооборони українських селян Галичини, які виступили на підтримку австрій-
ської влади. Він зазначив три форми їхньої військової організації: 1) селянська обо-
рона галицько-угорського пограниччя; 2) руські гірські стрільці; 3) руські міщанські 
гвардії. Кожній з них, після порад з науковим керівником1, І. Кревецький присвятив 
окреме спеціальне дослідження2.

У першому з них історик дав лаконічну, але досить влучну характеристику рево-
люційних подій 1848–1849 рр., наголосивши, що вони «побіч змаганя до загальної 
свободи носили на собі дуже сильне пятно національного характеру» і «надали га-
лицьким Русинам незвичайної ваги», пробудивши їх з «вікового сну»3. Окрім цього, 
зазначив І. Кревецький, саме на цей час «припадав їх перший виступ на арену полі-
тичного життя», а хід історичних подій склався так, що якраз від українців Галичини 
залежав «політичний уклад кордонів»4. Перед українцями постала складна дилема: 
чи стати на бік «загроженої» держави і виступити проти революційного «демона», чи 
долучитися до тих рухів, що вже охопили Угорщину та Австрію. Їхній крок в один чи 
інший бік, переконаний історик, тягнув за собою «далекосяглі наслідки».

І. Кревецький висловив припущення, що якби українці виступили проти австрій-
ської монархії, тоді повстання в Польщі, де тільки й чекали на знак з Галичини, було 
б «доконаним фактом», а збройна допомога Росії проти угорських повстанців «зов-
сім неможливою». Однак, зазначив І. Кревецький, так не сталося, бо «історична кон-
секвенція перехилила галицьку Русь» на бік австрійського уряду. Цим вона поважно 
«зашахувала» революційну Польщу, яка пам’ятала страшну мазурську різню на Тар-
навщині в 1846 р., що була для шляхти грізним «momento»5. Він погодився з твер-
дженням С. Томашівського про те, що українці не могли вчинити інакше як хорвати, 
які були в аналогічному становищі. Як для хорватів угорці, так для українців поляки, 
як найближчі і безпосередні сусіди, далися більше взнаки, аніж далекий централь-
ний віденський уряд. І. Кревецький звернув увагу на те, що в українців були ще свої 

1 ЦДІАУК. – Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). – Оп. 1. – Спр. 567 (Листи Кревець-
кого І.) – Арк. 80–81.

2 Кревецький І. Оборонна організація руських селян на галицько-угорськім пограниччу в 1848–
1849 // Записки НТШ. – 1905. – Т. LXIII. – С. 1–26; Т. LXIV. – С. 27–58; Його ж. Баталіон руських 
гірських стрільців. 1849–1850 // Записки НТШ. – 1912. – Т. CVII. – С. 52–72; Його ж. Проби органі-
зованя руських національних гвардій у Галичині 1848–1849 // Записки НТШ. – 1913. – Т. СХІІІ. – 
С. 77–146.

3 Кревецький І. Оборонна організація селян на галицько-угорськім пограниччу в 1848–1849 // 
Записки НТШ. – 1905. – Т. LXIIІ. – С. 1; 2.

4 Там само. – С. 1.
5 Там само.– С. 3. Докладно трагічні події 1846 р. дослідив І. Франко, зазначивши, що «ледве 

найдеться в цілій новійшій історії подія така страшна і заразом так навчаюча, відкриваюча таку 
бездну людських нам’єтностей, а заразом з такою невмолимою конечнестею випливаюча з окру-
жаючих тяжких обставин, як невдале польське повстання в Галичині, затоплене кров’ю повстан-
ців, пролитою руками самого ж польського народу». Див.: Франко І. Польське повстання в Гали-
чині 1846 р. (Історична розвідка) // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 46, кн. 1. – К., 1985. – С. 352. 
Про це повстання див.: Його ж: Польське повстання в Галичині 1846 р. // Там само. – С. 352–414; 
Його ж: Життя Івана Федоровича і його часи // Там само. – С. 100–114: Його ж: Панщина та її ска-
сування 1848 р. в Галичині // Там само. – Т. 47. – С. 63–67.
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«спеціяльні рахунки й антагонізми» до поляків з часів історичної Польщі. Тому вчи-
нити інакше, вважав він, вони не могли1.

Опрацювавши знайдені в архіві документи т. зв. «Рукопису Остермана» (два вели-
кі томи по 1000 аркушів) окружного комісара в Станіславові, який безпосередньо 
займався організацією селянської самооборони, І. Кревецький ретельно простежив 
крок за кроком, як вирішувалася ця важлива справа. Від першого розпорядження 6 
січня 1849  р. до остаточного плану оборонної організації, ухваленого на нараді в 
Станіславові 14 січня 1849 р., він зауважив, що цей план стосувався лише станісла-
вівського округу, але припустив, що в інших трьох округах вони були аналогічними2.

6 січня 1849 р. було розіслано до старост прикордонних округів3 перший проект 
організаційного плану, у вступі якого чітко зазначено потребу формування оборон-
ної організації селян. «В інтересі законного порядку, а передовсім в інтересі охорони 
перед нападами найблизше загрожених сільських мешканців на угорській границі 
постановлено приступити до зорганізування оборони»4. 9 січня 1849 р. з’явилася ін-
струкція, яка складалася з тринадцяти докладно виписаних пунктів (її історик пов-
ністю навів у праці), а 14 січня 1849 р. було прийнято остаточний план організації 
селянської самооборони. У ньому дослідник виділив декілька «головних точок»: 
призначення керівників, визначення кількості людей «здатних до оружа» та «аляр-
мових» місць збору, заклик до духовенства і громад, визначення озброєння тощо5.

Кількість селян, залучених до оборонної організації станіславівського округу, 
була, на думку історика, «досить значна». І. Кревецький навів конкретні дані по ок-
ремих округах. Так, сім громад делятинського округу виставили 2900 чоловік, 10 гро-
мад надвірнянського – 4250, тринадцять громад солотвинського – 3580, сімнадцять 
громад богородчанського – 4830, і десять громад тисменицького – 2250 чоловік. 
Усього станіславівський округ виставив 17 810 чоловік, «що в тих часах уважалося 
поважною силою», зазначив дослідник6. Він помітив у цих планових підрахунках 
«похибку в цифрах» і припустив, що це або розробники організаційного плану «зле 
додавали цифри поодиноких громад, або котра зі самих цифр несправедлива»7.

Щодо місць збору, де «в разі алярму» мали збиратися селянські відділи, то їх при-
значено в кожному окружному центрі. З приводу озброєння було наголошено, що ті, 
хто має рушницю або спис «виступають з ними до боротьби», а хто не має, той пови-
нен «закласти на держак косу, або сокиру». Амуніцію мала видати бригадна команда 

1 Кревецький І. Оборонна організація селян на галицько-угорськім пограниччу в 1848–1849 // 
Записки НТШ. – 1905. – Т. LXIII. – С. 3.

2 Там само. – С. 16.
3 Історик зауважив, що Галичина в 1848/49 рр. була поділена на округи і в її східній частині їх 

налічувалось 12. З них на угорському кордоні – 5: сяноцький, самбірський, стрийський, станісла-
вівський і коломийський найбільше потерпали від нападів угорських повстанців. Станіславів-
ський округ, документальні матеріали з якого були в руках дослідника, було поділено на 5 округів; 
три з них: делятинський, надвірнянський і солотвинський лежали на самому кордоні і творили т. 
зв. першу оборонну лінію, два інші: богородчанський і тисменицький – другу. До трьох перших 
належало 30 громад, до двох останніх – 27. Див.: Кревецький І. Оборонна організація ... – С. 16.

4 Там само. – С. 7.
5 Там само. – С. 16.
6 Там само. – С. 17.
7 Там само. 
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Станіславова1. Таким чином, підсумував історик, у другій половині січня 1849 р. обо-
ронна організація селян «на цілій лінії східно-галицьких Карпат» була завершена.

Описавши офіційні урядові заходи з оборони, дослідник також звернув увагу на 
тогочасну ситуацію в краї. Там повсюдно зростала тривога, ширились різні поголос-
ки, особливо збурила настрої інформація про відозви полковника Пйотровського до 
поляків Галичини. І.  Кревецький пише, що у відділах угорських повстанців було 
близько 3000 поляків, під командуванням полковника Пйотровського, якого призна-
чили комендантом корпусу на галицько-угорському кордоні. 7 січня він видав 
відозву із закликом до поляків переходити Карпати і приєднуватися до повстання2.

Щоби не допустити «заколочення спокою», у всій Галичині (Західній і Східній) та 
Буковині було оголошено запровадження військового стану, згідно з яким усі ци-
вільні урядники підпорядкувалися військовому керівництву, призупинено всі часо-
писи (окрім «Gazetа Lwowskа», «Gazetа Krakowskа» і «Зоря Галицька»), заборонена 
діяльність всіх політичних товариств і т. ін. І. Кревецький звернув увагу на те, що 
діяльність «Головної руської ради» (далі ГРР) у Львові, як і її провінційних філій, не 
була заборонена. Він навів досить цікаве офіційне пояснення, чому для них було зро-
блено виняток: «З огляду на вірний спосіб мислованя руського народу, аби він не 
терпів на рівні з ворохобниками»3. Щоправда, про кожне своє засідання треба було 
повідомити військову або цивільну владу, щоб на ньому міг бути присутній офіцер 
або урядник.

Історик подав дуже розлогі цитати з «Зорі Галицької» з детальним описом органі-
зації «ландштурму» в окремих селах. Він зазначив, що окрім формування селянських 
загонів, від села до села було поставлено стовпи «тривоги», обвиті соломою, просяк-
нутою живицею і смолою. У разі наближення ворога, їх мали запалити і таким чином 
попередити всі села на достатній віддалі від кордону про небезпеку, щоб селянські 
формування швидко збиралися у визначеному місці. І. Кревецький використав ціка-
ві спогади о. А. Шанковського (його батько був священиком в Станіславові і головою 
місцевої «Руської Ради») про огляд селянської оборони (її він з пафосом називав 
«наша народна армія») на левадах біля Богородчан4. 

1 Там само. 
2 У рецензії Б. Лозінського, яка була надрукована в журналі «Kwartalnik Historyczny» (1906 р.) 

висловлено закид в неточному поданні І. Кревецьким відозви полковника Пйотровського, а через 
це застережено, що тепер «падає тінь на автентичність і інших актів, що містяться в рукописі 
Остермана». Рецензент припустив два варіанти або Остерман подав у своїй збірці відозву «не 
коректно», або «викошлявленє» польської орфографії допустив український історик. У своїй від-
повіді І. Кревецький наголосив, що якщо погодитися з цим, то тоді значення джерельного матері-
алу т. зв. «Рукопису Остермана» було б «зредуковано до мінімуму», а його історичні праці, напи-
сані на основі документів цього рукопису, «не мали би найменшої наукової вартости, як взагалі 
виводи, оперті на фальсифікатах». Дослідник пояснив, що в угорській друкарні, в якій друкува-
лася відозва, не було більше десяти польських букв, які замінили іншими і звідси пішли похибки в 
її тексті. Він емоційно зазначає, що «треба просто подивляти той скрупулятивний педантизм 
бюрократичної натури Остермана, з яким скопіював він згадану відозву Пйотровського, зі всіма її 
похибками і курйозами». Див.: Кревецький І. В справі відозви полковника Пйотровського з 
1849 р. // Записки НТШ. – 1906. – Т. LXXI. – С. 163–165.

3 Кревецький І. Оборонна організація селян на галицько-угорськім пограниччу в 1848–1849 // 
Записки НТШ. – 1905. – Т. LXIII. – С. 13.

4 Там само. – С. 21–22.
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Дослідник був свідомий того, що розділ про організацію шпигунської роботи на 
угорській території слабо пов’язаний з темою його дослідження, але з огляду на те, 
що це був «зовсім новий матеріял», він вирішив також «порушити й ту справу». Його 
аналіз переконливо показав, що «галицькі власти знали про всьо, що діється по сім і 
тім боці Карпат»1.

З кінця січня 1849 р. потреба оборони кордону значно зросла, оскільки напади 
повстанців стали «майже щоденною появою». Учений описав сутички, навів кон-
кретні факти, коли селяни не тільки обороняли свої села, але і брали участь у «воєн-
них екскурсіях поза район своїх осель»2. І.  Кревецький знову наголосив на антис-
лов’янському характері угорського повстання, покликуючись на дослідження 
І.  Франка3 та використавши відозву до угорських русинів «Словацької Народної 
Ради» та маніфест ГРР , які так виразно, стверджував він, «маркують» його антис-
лов’янське спрямування. У маніфесті від 20 липня 1849 р. він особливо підносить 
його кінцевий рефрен – заклик до єднання спільних зусиль, щоби «ми совокупно всі 
австрійські українці одну область під владінєм благого царя (австрійського імпера-
тора) творили»4. Ще раніше (1 травня 1849 р.) ГРР оприлюднила відозву, в якій засте-
рігала галицьких русинів від «симпатій до угорського руху». У ній зазначалось, що 
вони не повинні «жебрати свобод з ласки чужої», коли своєю вірністю набули права 
до всього того, що тільки народ «перед лицем правительства розумно жадати може»5. 
Після введення російських військ і капітуляції наприкінці серпня 1849 р. угорських 
повстанців, наголосив І. Кревецький, потреба в оборонних формуваннях селян від-
пала і вони вже до кінця року були розпущені.

Окрім опрацювання малодослідженої проблеми, цінність студії І.  Кревецького 
полягала також в її додатках. У них історик подав в оригіналі документальні матері-
али: план організації оборони Станіславівського краю; каталог поляків, що зносили-
ся таємно з мадярськими повстанцями; відозву «Народної Словацької Ради» до 
угорських русинів; маніфест ГРР до руського народу в Угорщині та ін.6. Згодом він 
видав цю розвідку як другий том своєї монографії з новітньої історії7, яку В. Доро-
шенко назвав «цікавим набутком» нашої історіографії8.

З’ясуванню ще не дослідженої проблеми про історію створення батальйону русь-
ких гірських стрільців присвячена наступна студія І. Кревецького. Історик розапо-
чав роботу з відозви ГРР від 1 січня 1849 р. «До руського народу». Основну увагу він 

1 Кревецький І. Оборонна організація селян на галицько-угорськім пограниччу в 1848–1849 // 
Записки НТШ. – 1905. – Т. LXIV. – С. 30.

2 Там само. – С. 32.
3 Він назвав його «крайньо ворожим слов’янам». Див.: Франко І. Лук’ян Кобилиця. Епізод з 

історії Гуцульщини в першій половині XIX в. // Франко І.Я. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 47. – К., 
1986. – С. 285. Про антислов’янський характер угорського руху дивись: Його ж: І ми в Європі. Про-
тест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття  // Там само.  – Т.  46, кн. 2.  – К., 1986.  – 
С. 339–350. 

4 Кревецький І. Оборонна організація селян на галицько-угорськім пограниччу в 1848–1849 // 
Записки НТШ. – 1905. – Т. LXIV. – С. 35.

5 Там само. – С. 40.
6 Там само. – С. 43–58.
7 Кревецький І. Руська самооборона на галицько-угорськім пограниччу 1848–1849. Монографії 

з обсягу нашої новочасної історії. ІІ. – Л., 1912. – 83 с. +2 мал.
8 Бібіографія // ЛНВ. – 1912. – Т. LX. – С. 188.
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звернув на її постулат про необхідність утворення «полку охотників зі самих руських 
людий, щоб обсадити наші гори, не чекаючи, аж страшний огонь, який розгорівся в 
наших сусідів, обійме й наші хати, бо тоді вже буде запізно»1. Звичайно, українська 
громада не мала стільки засобів, щоб утримувати добровольців власним коштом. 
Тому ГРР порозумілася з військовою владою, щоб руські стрільці були озброєні, об-
мундировані і утримувані за рахунок «державного скарбу». Рада закликала: «Взива-
ємо Вас! Виявіть конституційне житє, яке лежить у тім, що народ думає сам про себе, 
стереже і боронить своїх свобод. Покажіть Вашу охоту, покажіть, що де потрібно 
виступити в загальній справі, найдетеся там без силуваня»2. Закінчувалася відозва 
ГРР пафосно: «Нехай сьвіт видить, що дух, який оживляв предків, не погас і у вну-
ках»3. Філії ГРР на місцях і греко-католицькі священики мали подбати, щоб відозву 
одержала кожна громада.

Дослідник навів цісарський дозвіл на формування батальйону руських стрільців 
від 10 березня 1849 р. і зазначив, що вербування охочих («фрайкурів») на його осно-
ві «йшло гладко», до 6 квітня зголосилося 3460 осіб4. Були призначені офіцери, з яких 
більшість належала до «руської народности». Їх скерували до окружних міст: Бере-
жан, Коломиї, Станіславова, Стрия та Самбора для формування шести «компаній», з 
яких мав складатися батальйон (одна частина формувалася у Львові). Кожному до-
бровольцю місцевий священик мав дати метрикальну виписку, в якій зазначалось 
його ім’я, прізвище, місце народження, стан, віра та професія. Ті, кого офіцери ви-
знали здатними до військової служби, зараховувалися до батальйону і діставали 
платню на утримання. Кожна частина («компанія») налічувала 235 чоловік, цілий 
батальйон – 1410. Отже, зазначив І. Кревецький, із 3460 добровольців, було прийня-
то на службу лише третину5. Командиром батальйону призначено майора Ватерфлі-
та. Історик дав цікаву інформацію про те, що коломийську частину очолив капітан 
Бауер, який згодом був призначений міністром війни.

8 червня 1849 р. всі офіцери разом з командиром були представлені ГРР, де перед 
ними з привітальною промовою виступив М. Куземський (номінально її головою був 
єпископ Г. Яхимович, але фактично всю роботу проводив його заступник М. Кузем-
ський), який висловив сподівання, що батальйон «відповість належно ожиданням, 
які на нього покладали його величність, наш Милостивійший Монарх, руський на-
род і мила наша вітчизна»6. Під час зустрічі, зазначив дослідник, було порушено пи-
тання про хоругву та музику для батальйону.

Вишкіл гірські стрільці приходили у Львові. ГРР звернулася до військового ко-
мандування по запровадження українських команд, одначе, зауважив історик, одер-
жала відповідь, що «стрільці належать до цілости австрійської армії, в якій одна ко-
манда – німецька»7. Щоправда, було дозволено «при муштрі» давати роз’яснення 
українською мовою.

1 Кревецький І. Баталіон руських гірських стрільців. 1849–1850 рр. // Записки НТШ. – 1912. – 
Т. CVII. – С. 53.

2 Там само. – С. 54.
3 Там само. 
4 Там само. – С. 57.
5 Там само. – С. 60.
6 Там само. – С. 61.
7 Там само. 
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Рада просила архикнягиню Софію, матір цісаря Франца Йосифа І, стати покрови-
телькою хоругви і надіслати її до батальйону. У її відповіді було звернено увагу на те, 
що згідно з правилами, вона може надати лише «лєнту» до хоругви. І. Кревецький 
зробив детальний опис присланої нею стрічки і навів її фотографію, зауваживши, що 
вона зберігається в музеї «Народного Дому» у Львові1. Самої хоругви стрільці не от-
римали. Історик наголосив, що тут не треба шукати злого умислу, просто батальйон 
виступив у похід 6 вересня 1849 р., а її привезли до Львова 10 грудня. З цієї причини 
не одержав він також музики, хоч на неї було зібрано кошти – 500 срібних ринських2.

Дослідник детально описав обмундирування стрільця від мундиру до взуття і по-
дав репродукцію картини з його зображенням. Він звернув увагу на цікаву деталь, 
яка, на його думку, свідчила про «жертволюбність» єврейської громади Львова: ча-
стину обмундирування для стрільців вона виготовила безоплатно3.

І. Кревецький описав похід батальйону до Угорщини. Він зазначив, що при пере-
ході через Перемишль їх вітав і благословив єпископ Григорій Яхимович. Історик 
порушив також важливу проблему, пов’язану з питанням: чи брав батальйон безпо-
середню участь у військових операціях? Його категорична відповідь – ні! Бо «у хвилі, 
коли наші стрільці вибиралися зі Львова побіждати Мадярів, мадярське повстанє 
було вже задавлене і в наших горах був вже спокій»4. Російські війська після приду-
шення повстання, повертаючись додому, вже 18 вересня 1849  р. пройшли через 
Львів, наголосив дослідник.

Щоправда, руські гірські стрільці пробули в Угорщині до кінця 1849 р. і лише піс-
ля приведення її до «повної пацифікації» вирушили додому. 3 січня 1850 р. батальйон 
прибув до Перемишля. Історик зауважив цікавий факт, що єпископ Г. Яхимович до 
свята Різдва Христового поставив стрільцям декілька бочок пива5. І. Кревецький за-
значив, що ГРР порушила перед міністерством війни питання про те, щоб батальйон 
не розпускали, а лише замінили старших і одружених стрільців молодшими. Проте її 
заходи не дали позитивних результатів, і в січні 1850 р. батальйон перестав існувати. 
Гірські стрільці після звільнення одержали одномісячну платню, їм також залишили 
мундири. На завершення І. Кревецький звернув увагу на ще одну цікаву обставину, 
пов’язану з колишніми стрільцями. Восени 1850 р. частину з них «наче в кару за те, 
що в 1849 р. стали добровільно в ряди оборонців держави», наголосив історик, «на-
сильно» забирали до війська, незважаючи на те, що по закону вони були звільнені від 
військової служби6.

Предметом всебічного аналізу І.  Кревецького стали також спроби організації 
руських національних гвардій у Галичині в 1848–1849  рр. Розпочинається студія з 
аналізу тимчасового статуту, виданого міністром внутрішніх справ 8 квітня 1848 р. 
на виконання розпорядження цісаря Фердинанда від 14 березня 1848 р. На основі 
цього статуту мали організуватися національні гвардії в цілій Австрійській державі. 

1 Там само. – С. 63.
2 Там само. – С. 65.
3 Там само. – С. 66.
4 Там само. – С. 69.
5 Там само. – С. 70.
6 Там само.
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Автор заакцентував увагу на його найважливіших положеннях1. Зокрема, § 1 чітко 
зазначав призначення національної гвардії – «бути обороною конституційного мо-
нарха, запорукою конституції й законів, підставою супокою й внутрішнього поряд-
ку, сторожем независимости й цілости держави»2. Статут зобов’язував до служби в 
нацгвардії всіх «горожан краю» від 19 до 50 років, які не належали до «клясу реміс-
ничих челядників, слуг або тих, що живуть з денного чи тижневого зарібку». Вона 
мала бути зорганізована в містах, містечках і селах, в яких проживає понад 1000 чо-
ловік. Видатки на національну гвардію мала покривати громада3.

Цей статут, зазначив історик, надійшов до Львова 16 квітня 1848 р., а через два дні 
губернатор розіслав його разом зі спеціальним «обіжником» і з деякими роз’яснен-
нями всім окружним старостам. Було розіслано також текст присяги, яку мав «зло-
жити» кожний національний гвардієць перед корпусом гвардії. У ній особливо за-
стерігалося, що «повіреного оружа» буде вжито лише для «вдержаня супокою, 
порядку і безпеченства краю», і присягалося взагалі вести себе так, як належить 
«добре думаючому горожанинови конституційної держави і вірному підданому 
Найяснійшого Цісаря»4. Вже 22 квітня у Львові приступили до організація націо-
нальної гвардії. Щоправда, зауважив дослідник, першими розпочали цю роботу по-
ляки. Заходами їхньої «Ради Народової» та її провінціальних філій5 в короткому часі 
національна гвардія вже налічувала 20 000 чоловік6.

А як же поставився до створення національної гвардії «руський загал краю?», – 
поставив закономірне запитання І. Кревецький. Взагалі, стверджував він, українці 
виявилися до цього «не приготованими». Історик нагадав, що дозвіл на формування 
національної гвардії було дано 14 березня 1848 р., а тим часом перші національно-по-
літичні виступи українців Галичини відбулися пізніше: Головна руська рада утворена 
2 травня; перша «руська політична часопись» «Зоря Галицька» з’явилась 15 травня 
1848 р. і т. ін. «Значить, – підсумував учений, – у хвилі, коли появився цісарський 
дозвіл, галицькі Русини не почали були ще зовсім жити своїм національно-політич-
ним житєм, не мали ні одного органу, який з їх рамени і під їх фірмою міг був зараз 
скористати зі згаданого дозволу»7. Зате з цього дуже добре скористались поляки, які, 
на думку дослідника, були «елєментом під національно-політичним оглядом вповні 
осьвідомленим». Він звернув увагу на те, що вони чисельно переважали українців у 
містах, а також мали поважну кількість військових «емігрантів» з Росії, Прусії і Фран-
ції, «вишколених» у військових справах, які зразу ж взялися за організацію націо-

1 Повний варіант статуту подав І. Франко. Див.: Франко І. Життя Івана Федоровича і його 
часи // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 47. – К., 1986. – С. 191–192.

2 Кревецький І. Проби організованя руських національних гвардій у Галичині 1848–1849 рр. // 
Записки НТШ. – 1913. – Т. CXIIІ. – С. 78.

3 Там само.
4 Там само. – С. 80–81.
5 І. Кревецький підготував спеціальну студію, присвячену створенню польської національної 

гвардії у Станіславові. Див.: Кревецький І. До історії організованя національних гвардій в 1848 р. 
Польська «нелєгальна» гвардія в Станіславові // Записки НТШ. – 1906. – Т. LXXIII. – С. 125–142.

6 І. Кревецький не розглядав детально діяльність «Ради Народової», оскільки дуже ґрунтовно і 
розлого її описав І. Франко. Див.: Франко І. Життя Івана Федоровича. – С. 162–208.

7 Кревецький І. Проби організованя руських національних гвардій у Галичині 1848–1849 рр. // 
Записки НТШ. – 1913. – Т. CXIIІ. – С. 82.
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нальної гвардії. Таким чином, в містах гвардія опинилася в руках поляків і набула 
виразно національного польського характеру. І це, зауважив історик, відразу нала-
штувало галицьких українців неприхильно до «гвардійської інституції» і спричини-
ло їхню пасивність.

Заради справедливості, наголосив І. Кревецький, не вся українська громада по-
ставилася до цієї справи без «особливої симпатії». Її політичний провід, зосередже-
ний в ГРР, усвідомлював вагу «народної міліції». Рада невдовзі розпочала енергійні 
заходи для «спопуляризованя» серед народних мас національної гвардії. Історик де-
тально проаналізував її основні заходи в цьому напрямі, розпочавши з проведених 
акцій на словянському з’їзді у Празі, який відбувся 2-16 червня 1848 р. Він нагадав, 
що на ньому були спроби врегулювати відносини між поляками і українцями Гали-
чини і навів кілька спільно вироблених там «точок», як «суррогат польсько-україн-
ського порозуміня»1. Серед них дослідник відзначив окремий пункт, який стосував-
ся національної гвардії, згідно з яким у ній мали вживатися команди не тільки на 
польській, а й на українські мові, а відзнаками мали бути герби обох народів2.

Науковець ретельно опрацював усі публікації друкованого органу ГРР «Зорі Га-
лицької», які стосувалися справи організації національної гвардії. Він зазначив, що 
перша така стаття з’явилася ще на початку липня 1848 р., але зайнятість селян жни-
вами на два місяці призупинили організаційний процес, і тому наступна стаття 
була надрукована аж 26 вересня 1848  р. У ній у доступній популярній формі 
роз’яснювалася потреба створення української національної гвардії. «Кажете, що 
не хочете гвардії тому, що вона польська, – зазначалося в статті, – то зробіть руську 
гвардію!». Спростовувалися чутки, що гвардія, подібно до війська, має йти на вій-
ну. Запевнювалося, що вона завжди перебуватиме на своєму місці і що гвардієць не 
буде «жовніром», а залишиться господарем. Закінчувалась вона закликом: «Для за-
безпеки своїх прав, для супокою й ладу, для постраху злим людям завязуйтеся в 
гвардії! [...] Бо інакше самі собі будете винні, коли вас якийсь ворог скривдить»3. 3 
жовтня 1848 р. «Зоря Галицька» надрукувала спеціальну відозву Ради та інструк-
цію у справі організації національної гвардії. У відозві (її автор навів повністю, як 
і інші документи) з деяким пафосом вона закликала: «Покажіть сьвітові, що жиють 
іще Русини, готові боронити свою народність на своїй землі»4. Інструкція давала 
конкретні вказівки щодо самого процесу організації «народної сторожі», яка мала 
стати «обявом сили», певним кроком «до животної нашої справи» поділу Галичини 
на українську і польську5.

1 Першим звернув увагу на «мало висвічені досі відношення між русинами і польськими вче-
ними празького зїзду» І. Франко. Він стверджував – «кілько-то горя моглось би було обминути, 
кілько-то дорогих потрачених сил ощадити і на кращі діла повернути, кілько стародавніх, віковіч-
них ран загоїти, коли б поляки галицькі пішли б за слідом і за думками пражського-русько-поль-
ського комітету! Та мабуть не судилося!» Див.: Франко І. З року 1848. (Давні матеріали до оцінення 
нових заходів около польсько-руської угоди) // Франко І.Я. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 46, кн. 1. – 
К., 1985. – С. 324; 325.

2 Кревецький І. Проби організованя руських національних гвардій у Галичині 1848 – 1849 рр. // 
Записки НТШ. – 1913. – Т. CXIIІ. – С. 83.

3 Там само. – С. 85.
4 Там само. – С. 87.
5 Там само. – С. 88.
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Однак, наголосив І. Кревецький, незважаючи на відозви, формування руських на-
ціональних гвардій відбувалося дуже повільно. Прискорили цей процес події, які 
сталися 6 жовтня 1848 р. у Відні (новий вибух революційних виступів, вбивство мі-
ністра війни Т. Лятура, втеча цісарського двору до м. Оломоуца і т. ін.). ГРР виступи-
ла з новим, ще енергійнішим зверненням («зазивом до української громади»), яке 
було опубліковано 17 жовтня 1848 р. У ньому «дуже сильно заакцентовано націо-
нальні обов’язки і завдання» національної гвардії, зазначив учений. Також вислов-
лювалася занепокоєність («чи така буря не завіє і в нашім краю?») та закликалося 
«станути в оброні сьвятої нашої народности і наших конституційних прав». Відпо-
віддю на міністерський рескрипт від 29 вересня 1848 р.1 була вимога відстоювати 
«природного права рідної мови у школах і в урядах». «Якже ж урядник у суді розсу-
дить справедливо вашу справу, – зазначалося у відозві, – коли він не навчиться по 
руськи говорити й писати? Чи мають судити нас, як давнійше, чужими мовами? [...] 
Право на нашу руську мову є для нас сьвяте, конечне для справедливости, забезпече-
не конституцією»2.

І.  Кревецький наголосив, що закликаючи українців організувати гвардії, Рада 
мала на меті гвардії саме українські, на противагу польським. Вона звернулася до 
крайової влади за окремим дозволом на їх організацію, але намісник краю гр. А. Го-
луховський відповів категоричною відмовою. Він звинуватив ГРР у «хибному розу-
міню річи» і нагадав, що згідно зі статутом гвардії мають створюватися «без огляду 
на ріжницю віросповідання й народности»3. Ще ясніше обґрунтував відмову, зазна-
чив історик, «управитель» Бережанського округу у відповіді греко-католицькому де-
кану на його проект організації руської національної гвардії в Бережанах. Він заявив, 
що гвардії не можуть ділитися за віросповіданням і національностю, вони можуть 
творитися тільки спільні по громадах. «Може отже бути гвардія бережанська, рога-
тинська, бобрецька, – наводить його слова І. Кревецький, – але не може бути гвардії 
певної народности, бо в такім разі в Бережанах повстало би пять гвардій: польська, 
руська, німецька, вірменська і жидівська»4. 29 жовтня 1848 р. після «номінації» ново-
го губернатора Галичини В. Залєвського, котрий замінив А. Глуховського, ГРР ще раз 
звернулася за дозволом, але знову отримала відмову. І тоді, зазначив дослідник, вона 
вислала спеціальну «депутацію» до цісаря Фердинанда, який 6 листопада 1848 р. при-
йняв її. На аудієнції між врученими цісарю «бажанями» від імені українського наро-
ду Галичини, окрім постулату про поділ краю, який був на першому місці, порушено 
також справу руських національних гвардій. У відповіді цісар підкреслив «справдже-
ний патріотичний спосіб думання руського народу» і висловив обіцянку «взяти собі 
до серця» порушені прохання5.

На основі ґрунтовного аналізу тодішньої польської преси І. Кревецький показав 
вороже ставлення поляків до руських національних гвардій. Зокрема, вони звинува-

1 Згідно з ним намісникові краю доручалося ввести у галицьких середніх школах польську мову 
викладання, а українську відкласти до часу, доки вона не «вдосконалиться». Див.: Кревецький І. 
Проби організованя руських національних гвардій у Галичині 1848–1849 рр. // Записки НТШ. – 
1913. – Т. CXIIІ. – С. 90.

2 Там само. – С. 90–91.
3 Там само. – С. 93.
4 Там само. – С. 94.
5 Там само. – С. 96.
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чували ГРР в тому, що вона начебто закликає українців «узброюватися для домової 
внутрішньої війни», що її відозви і статті в «Зорі Галицькій» «дишуть ненавистю до 
одної частини люду Галичини, яку вони називають Ляхами» і т. ін. Історик стверджу-
вав, що страх перед руськими національними гвардіями був такий великий, що 
польським часописам ввижалася примара трагедії 1846 року, і вони закликали поль-
ський загал озброюватися проти «тих яструбів, що чекають догідної хвилі, щоби ки-
нутися на наше житє і майно, так як у тім памятнім в нашій історії році»1.

Дослідник також звернув увагу на позицію, зайняту так званим «Руським Собо-
ром» політичної організації «псевдо Русинів, покликаною до житя Поляками в ціли 
параліжованя діяльности “Руської Ради”»2. Він, зазначив І. Кревецький, вдарив у «ве-
ликий дзвін трівоги», видрукував «Пересторогу» зі звинуваченнями ГРР у підбурен-
ні народу до «розбою і різні» та понаклеював її на вулицях Львова. У відповідь ГРР 
розклеїла по Львову «Заспокоєнє», в якому звинувачення «Собору» назвала «без-
стидною брехнею»3.

І.  Кревецький ретельно відстежив всі спроби організувати руські національні 
гвардії по містах Галичини, зауваживши, що на жаль вони спробами і залишились. 
Найперші заходи зі створення окремої руської національної гвардії, зазначив вче-
ний, зробили у «столиці Підгіря» – Стрию. Там, 3 серпня 1848 р. урочисто посвятили 
хоругву для гвардії. На ній з одного боку був зображений золотий лев, який спирався 
на скелю, а на другому – дівчина як символ надії. Зверху на держаку був насаджений 
австрійський орел. Історик знайшов цікаву інформацію про хоругву в польській «Га-
зеті Народовій», мовляв «лев, це натяк на те, що український народ такий сильний як 
він, а орел пильнує щоб ворони (тобто поляки) очей левові не виклювали»4.

Майже через два тижні (14 серпня 1848 р.) було освячено хоругву в Жовкві, а 
30 серпня – у Станіславові. Незважаючи на спротив окружного старости, бережан-
ська «Руська Рада», скориставшись підтримкою військового коменданта міста під-
полковника бр. Ф. Сеттелі, 16 жовтня 1848 р. провела урочисту посвяту хоругви. Од-
нак, зазначив І. Кревецький, її згодом спіткала «халепа», бо вороже налаштований 
поручик Прешиль намагався порубати її шаблею і дещо пошкодив (вона зберігалася 
у військовій залозі). На наведеній істориком фотографії хоругви було виразно видно 
сліди того нападу.

З освяченням хоругви у Тернополі, констатував І.  Кревецький, сталася прикра 
пригода – її вчасно не змогли привезти зі Львова. Пояснення цього випадку історик 
знайшов в обіжнику голови тернопільської «Руської Ради» о. М. Білинського, напи-
саному до міщан і селян округу. Хоругва біла упакована в довгий пакунок, який не 
помістився в поштову карету, і її доставили із запізненням приватним візником. При 
двотисячному зібранні людей (хоч багато, не дочекавшись, повернулося додому) хо-
ругву 5 грудня 1848  р. було освячено. І.  Кревецький навів цікавий опис церемонії 
прибиття п’ятнадцятьма срібними і позолоченими цвяшками хоругви до держака. 
Перший прибили в ім’я Святої Трійці, «бо наш руський народ привик кожде добре 
діло починати з Богом». Другий – в ім’я Цісаря Фердинанда. Були прибиті цвяхи на 

1 Там само. – С. 97–98.
2 Там само. – С. 99.
3 Там само. – С. 100.
4 Там само. – С. 104.
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честь усім слов’янам і в ім’я всіх русинів. «При вбитю кождого гвоздя, – пише дослід-
ник, – співав цілий присутній при сім народ “Многая літа”»1.

У столиці краю Львові, наголосив І.  Кревецький, заходи українців з організації 
своєї національної гвардії не увінчались успіхом – не тільки через заборону крайового 
уряду, а й через заворушення 1-2 листопада 1848 р. та артилерійський обстріл міста. 
Історик висловив сумнів («невідомо напевно»), чи руські гвардії були дійсно створені 
в тих містах, де освячено хоругви для них. «В каждім разі, – констатував вчений, – не 
були зорганізовані відразу, а й пізніше немає ніяких слідів їх істнованя»2.

Єдиним містом, де руську національну гвардію таки сформовано, вказав дослід-
ник, був Яворів. Її організовано в серпні 1848 р. Цікавим виглядав його опис яворів-
ських гвардійців, у якому він зазначив, що вони носили як відзнаку «бляшані левки» 
на козацьких шапках або на кашкетах і синьо-жовті «випустки» на них3. І. Кревець-
кий навів важливі термінологічні зразки «муштри» національних гвардійців україн-
ською мовою. До прикладу: «В право, в ліво глянь!», «Стій!», «Кроком мірним, двій-
ним ступай!», «Оруж в честь! На рамя! До ноги!» і т.п.4

Використовуючи спогади та інші матеріали, вчений докладно відтворив п’ятимі-
сячне буття яворівської гвардії. Серед іншого, історик з гумором зазначав, що гвар-
дійці вели життя «безжурне, веселе і гуляще». «На те дуже нарікали жінки гвардій-
ців,  – пише І.  Кревецький, – бо гвардійці марнували багато грошей на річи 
непотрібні, забавлялися по шинках, марнотратили час, а роботи не пильнували і 
коли б ся гвардія була потрівала довше, було б зруйнувалося багато родин»5. Та до 
цього не дійшло, бо 10 січня 1849 р. в Галичині було запроваджено військовий стан, 
а з ним і заборонена діяльність всіх національних гвардій.

Окрім ґрунтовного опрацювання малодослідженної проблеми на основі вивчен-
ня тогочасних джерел і матеріалів, цінними у студії І. Кревецького є документальні 
додатки: статут гвардії і термінологія вправ, яку вживали попередники славних га-
лицьких «січей» і «соколів». Наукова критика прихильно оцінила студію І. Кревець-
кого. У бібліографічному огляді «Записок НТШ» вказувалося, що дослідник «воскре-
сив призабуту сторінку недавнього часу»6 – спроби організації руських національних 
гвардій у Галичині в 1848–1849 рр. Розвідка молодого вченого була названа такою, що 
«подала в науковому осьвітленню образ одної з цікавійших тем нашої історії»7.

Зовсім незначний, навіть дрібний випадок у насиченому подіями 1848 р. – бійка у 
цуцилівській корчмі – став предметом спеціального дослідження молодого дослід-
ника8. Цю подію вчений трактував як характерний приклад для історії тодішніх соці-
ально-політичних відносин у Галичині. Ця звичайна бійка викликала в польських 
урядових колах, на думку І. Кревецького, неадекватну реакцію, бо з неї формально 

1 Там само. – С. 113.
2 Там само. – С. 106.
3 Там само. – С. 118.
4 Там само.
5 Там само. – С. 119.
6 Бібліографія // Записки НТШ. – 1913. – Т. СХІІІ. – С. 229.
7 Там само.
8 Кревецький І. Цуцилівська трівога в 1848 р. Причинки до останніх днів панщини в Галичині // 

Наук. зб., присьвяч. проф М. Грушевському учениками й прихильниками з нагоди Його десятиліт-
ньої наук. праці в Галичині (1894–1904). – Л., 1906. – С. 446–482.
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зроблено «хлопську революцію». До речі, назву своєї статті він запозичив з відомої 
праці проф. В. Антоновича про події 1789 р. на Волині. Історик постарався викори-
стати більшість архівних матеріалів, які стосувалися цієї справи, особливо багато 
взяв з уже згадуваного «Рукопису Остермана». Позитивною прикметою досліджен-
ня, відзначеною в рецензії С. Томашівського, було подання матеріалу «повно без тіни 
пристрасти або тенденції»1.

Так само, як пригода в Цуцилові, великий резонанс у галицькому середовищі 
викликала справа С. Гошовського – шістнадцятилітнього гімназиста, що загинув 
під час розгону голосної маніфестації (т. зв. «котячої музики»2), яку влаштували 
двом «шварцгельберам»3 у квітні 1848 р. в Станіславові. Цій «екстраваганції 1848 
р.» І. Кревецький присвятив спеціальну розвідку4. Безумовно, в бурхливий час ре-
волюції 1848 р. така подія не була надзвичайною і сама по собі не могла викликати 
великої уваги. Проте сталося так, що загибель цього юнака набула виразного на-
ціонального характеру і відбилась гучним відгомоном у Галичині та Відні, а сам 
Гошовський в очах сучасників став національним героєм, символом «терпінь поль-
ського народу».

Опрацювавши спогади свідків тих подій о. А. Шанковського, В.  Ільницького та 
інші матеріали, І.  Кревецький дійшов висновку, що «Гошовський упав жертвою в 
більшій мірі нещасного випадку як планованої протипольської репресії»5. Зовсім 
інакше, наголосив дослідник, ця подія представлена в нарисах польських авторів. У 
їх інтерпретації «військо із засідки окружило гурток тих дітий з трьох сторін, стало 
бити і мордувати їх». Історик навів їхні описи страшних сцен тих «мордувань»: «Били 
і обдирали по вулицях людий, жінок тягнули за волосє по бруку, зривали з них пер-
стені, шалі й окраси». А один анонімний автор газетної замітки повідомляв, що вій-
сько навіть стріляло в маніфестантів6. І. Кревецький поставив закономірне запитан-
ня: «Чи справді всі ті тяжкі закиди зроблені жовнірам польськими авторами 

1 Томашівський С.: І. Кревецький. Цуцилівська трівога в 1848. Причинки до історії останніх 
днів панщини в Галичині...; Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичині в 1848 – 1849 рр. До істо-
рії боротьби за суспільно-економічне визволенє українських мас у східній Галичині... // Записки 
НТШ. – 1906. – Т. LXXIV. – С. 222.

2 Посилаючись на тогочасні матеріали, І. Кревецький детально описав її. Виконавцями були 
«підмовлені вуличники», а інструменти для такої «музичної банди» набирали довільно. Якщо 
правдива музика, зауважив історик, повинна базуватися на «найдокладнішій гармонії тонів», то в 
«котячій музиці» все залежало від «як найбільшої її дісгармонії». Її виконання супроводжувалося 
нявканням, свистом, гавканням тощо. Таку музику, стверджував дослідник, міг витримати тільки 
той, хто мав нерви «зі шкіри, званою сирівцем і кого тільки Бог не обдарував слухом» (Кревець-
кий І. До психольогії 1848 року. Справа Ст[ефана] Гошовського // Записки НТШ. – 1909. – Т. ХС. – 
С. 139).

3 Так називали за надмірний австрійський патріотизм деяких чиновників (від Schwarz-gelber 
нім.: чорно – жовтий – кольори Габсбурзької династії). У Станіславові «котячу музику» спряму-
вали проти двох осіб: циркулярного комісара Швабе (німця) і начальника камеральної фервальте-
рії (фінансової дирекції) радника А. Жулавського (поляка), який десь «при вині» висловився не 
дуже похвально про польську народну гвардію (Там само. – С. 142).

4 Кревецький І. До психольогії 1848 року Справа Ст[ефана] Гошовського) // Записки НТШ. – 
1909. – Т. ХС – С. 137–157.

5 Там само. – С. 138.
6 Там само. – С. 144–145.
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правдиві?» Покликуючись на о. А. Шанковського він стверджував, що «вони значно 
переборщені». Учений наголосив, що вже о. Шанковський у спогадах обурювався, 
що як свідки вони «всього того не виділи» і що коли так «брехливо» писалося про те 
«чого ми були очевидцями», то як же можна вірити в те, що «де инде діялося»1.

Використовуючи спогади та інші матеріали, історик навів досить розлогий опис 
похорону «мученика за волю» С. Гошовського, зауважуючи цікаві деталі. Тіло гім-
назиста з «розкритими грудьми, на яких синіла закипіла кровю його смертельна 
рана» було виставлено на триденний публічний огляд в оббитій чорним сукном кім-
наті. Згодом був похорон, який «Gazeta Narodowa» пафосно назвала «символічною 
ідеєю посвячення – знаком тих жертв, що падали й ще мають падати за велику й 
сьвяту справу народу»2. Зразу після похорону, зазначив дослідник, «Radа Obwodowa» 
Станіславова вислала спеціальну делегацію до Відня. Вона подала до міністра війни 
Т. Лятура меморіал, у якому, поєднавши події в Станіславові і Цуцилові, вимагала 
провести слідство і покарати винних.

За наказом міністра було проведено слідство, але досліднику не вдалося віднайти 
у віденських архівах його матеріали. Тому, яким був результат того слідства, зазначив 
він, «з браку яких небудь актів до справи Гошовського не можна дати певної відпові-
ди»3. Історик зауважив, що посол австрійського парламенту А. Дідушицький на його 
засіданні (26 вересня 1848 р.) вніс «остру інтерпеляцію», в якій зажадав, щоб «вило-
жили на президіяльний стіл» всі акти з проведеного слідства. Міністр запевнив, що 
на одному з найближчих засідань надасть зібрані матеріали слідства. Насамкінець, 
І. Кревецький зазначив, що з описаною трагічною подією, а властиво з її епілогом – 
похоронами С. Гошовського збігся у часі один факт, що має «певне значінє в історії 
розвою української національної сьвідомости» – заснування філії ГРР у Станіславові.

Змістовну розвідку присвятив І. Кревецький також історії виборчого руху в Со-
лотвинському виборчому окрузі на Станіславівщині4. Історик навів законодавчі 
акти, на підставі яких у червні 1848 р. відбулися вибори. Це цісарський маніфест від 
9 травня 1848 р., яким оголошено тимчасовий порядок виборів до Державної Ради та 
додаток до нього від 1 червня 1848 р. Усіх депутатів («послів») згідно з цими офіцій-
ними документами мали обрати 383 на 17 539 669 виборців. Із них від Галичини мало 
бути 96 депутатів на 4 627 620 чоловік. Кожна громада чисельністю понад 250 меш-
канців становила один виборчий округ, з якого обирали одного виборного. Право 
голосування мали всі австрійські громадяни незалежно від віросповідання, які мали 
24 роки та постійно мешкали у виборчому окрузі не менш як шість місяців. Позбав-
лені цього права були «зарібники, що жили з денного чи тижневого зарібку». Голосу-
вання було таємне5.

Подавши огляд виборчого законодавства, дослідник перейшов до розгляду про-
цесу підготовки та опису самих виборів. Керівництво виборчою кампанією з боку 
поляків взяла на себе «Rada Narodowa», з боку українців – ГРР. Історик відзначив те, 

1 Там само. – С. 145.
2 Там само. – С. 147.
3 Там само. – С. 149.
4 Кревецький І. З виборчого руху у східній Галичині в 1848 р. (Вибір Івана Капущака) // Записки 

НТШ. – 1906. – Т. LХХ. – С. 73–85.
5 Там само. – С. 73–74.
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що українці агітували дуже «практично» через своє сільське духовенство, «якого ве-
ликий вплив на руські громади виявився тепер вповні»1. Він звернув увагу на відозву 
від 3 червня 1848 р., яку поширила станіславівська «Rada Obwodowa». Вона була на-
друкована польською, українською і німецькою мовами під назвою «Відозва до бра-
тів міщан, селян і жидів». І. Кревецький подав велику частину тієї відозви за «Руко-
писом Остермана» і особливо підкреслив, що вона грозила «прокльоном дітий, коли 
би батьки вибрали лихих послів, бо лихий посол занапастить ваше добро»2.

І. Кревецький наголосив на дуже важливій обставині, що «фаланги німецьких і 
чеських урядників підпирали руські кандидатури як офіціяльні»3. До того ж губерна-
тор гр. Ф. Стадіон закликав вибирати послами передовсім селян, вважаючи, що в Ав-
стрії «брак не талантів, а правдивих патріотів» і тому настрій галицьких селян буде 
для парламенту «неоціненним скарбом»4. Він був впевнений, що селяни в кожній 
справі стануть як один в обороні Австрії і тому радив виборчим округам вибирати 
селян, правда лише з одним застереженням, щоб перевагу мали ті, хто розумів ні-
мецьку мову5.

Дослідник навів результати виборів у Галичині, згідно з якими з 96 послів 38 були 
селянами, а з 37 обраних українців-послів селянами були 26, решта – священики і 
урядники. Учений зауважив, що вивіреного поіменного списку українських послів 
до Віденського парламенту досі немає. Він мав намір «перевірений реєстр руських 
послів» подати незабаром «осібно»6.

Про те, як відбувалися у Східній Галичині перші конституційні вибори, зазначив 
І. Кревецький, дотепер немає ніякої спеціальної праці. Невеликі фрагментарні звіст-
ки з окремих округів, порозкидані по тогочасних часописах, стверджував він, «ніяк 
не в силі відтворити перед нами того живого конституційного руху, який потряс пер-
ший раз галицькою провінцією австрійської монархії»7. На жаль, констатував істо-
рик, документальний матеріал з виборчої кампанії 1848 р., який зберігався в архівах 
львівського намісництва та віденського міністерства, поки що звичайному дослідни-
ку був недоступний.

Маючи виборчі акти лише зі Солотвинського округу (завдяки окружному комісару 
з Станіславова Остерману, який проводив ці вибори у всіх їх стадіях і залишив про них 
докладні записки), І. Кревецький зосередився на їх опрацюванні. Проведений аналіз 
показав, стверджував він, що вибори відбулися досить «гладко». Усіх виборних по Со-
лотвинському окрузі обрали 103. Учений зробив їх статистичну розкладку за станами: 

1 Там само. – С. 75.
2 Там само. – С. 77.
3 Там само. – С. 74.
4 Така позиція гр. Ф. Стадіона не була чимось особливим, це якраз було продовженням полі-

тики, за словами І. Франка «знаменитого» цісаря Йосифа ІІ, який керувався «розумом і любов’ю до 
людей». Він, зазначав учений, «уважав хліборобство головним багатством краю, а стан селянський 
найважнішим станом, тим, що своєю працею годує і збагачує всі інші». Отож, тільки селянство 
«поневолене, притиснене й кривджене може подати тривку підпору для його політичних змагань». 
Див.: Франко І. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – 
Т. 47. – К, 1986. – С. 30; 34.

5 Там само. – С. 75.
6 Там само. 
7 Там само. – С. 76.
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81 – були селянами і дрібними ремісниками, 11 – греко-католицькими священиками і 
решта 11 – урядники1. Вибори проходили 14 червня 1848 р. в Солотвино, куди прибули 
всі 103 виборних. Історик навів кінцеві результати виборів: 57 голосів отримав Іван 
Капущак, селянин і дяк із с. Ляховець, 39 + 1 непевний – о. Андрій Дуткевич, 4 – селя-
нин Василь Микуляк, решта два кандидати отримали по 1 голосу2.

Отже, депутатом обрали селянина Івана Капущака. Дослідник коротко подав його 
біографічні дані, зосередивши головну увагу на промові в парламенті 17 серпня 
1848  р., яка «викликала сильне вражінє» і зробила його знаменитим (говорив він 
ламаною, але для всіх зрозумілою німецькою мовою). І. Кревецький навів її фраг-
мент3, особливо відзначивши слова, які були відповіддю галицьких селян панам, 
що чекали відшкодування за відміну панщини: «Батоги і канчуки, що обкручува-
лися довкола наших голов і нашого струженого тіла, се нехай вистарчає їм, се нехай 
буде їм відшкодованєм!»4. Після закінчення промови І. Капущака (історик називав 
її «горожанською») «зірвалася довготріваюча буря оплесків» (за винятком місць, де 
сиділи депутати-поляки), яка не втихала, допоки він не сів. Свідчення сучасників, 
на які покликувався І. Кревецький, зафіксували враження від промови «простого 
галицького хлопа»: «Від першого до останнього слова тут не було пустої балачки, а 
тільки правда, мужицький гнів, обуреня і ненависть міліонів виривалися з кожно-
го речення»5.

Історик коротко описав деякі епізоди з подальшого життя І. Капущака, що повин-
но було зацікавити читачів, бо інформації про нього збереглося дуже мало. Викорис-
тавши спогади о. А. Шанковського він зазначив, що спочатку І. Капущак «тримався 
наших послів», після першої сесії парламенту повернувся додому «в білім сіраку з 
тонесенького офіцерського сукна, вишитім гарно шовком і в суконних шароварах 
впущених в елєгантські кордовані чоботи»6. Однак згодом, наголосив учений, з ним 
сталася велика переміна – «віденські академіки» зробили з нього «ультраліберала й 
горячого адгеранта німецьких демократів»7. Він змінився навіть зовнішньо: кинув 
свій «народний стрій» і надягнув «калябрійський капелюх» й уніформу віденського 
«легіонаря» з шаблею при боці. І. Кревецький з гумором зауважив, що повернувшись 
додому, посол «казав своїй дячисі варити замість борщу й кулеші постійно каву»8. 
Помер І. Капущак 2 вересня 1852 р. у віці 45 років. Особлива цінність студії І. Кре-
вецького полягала в наведених у додатках всіх виборчих актів в оригіналі. Варто ще 
зазначити, що про вибори І. Капущака, як і про події в Цуцилові і Станіславові, пи-
сав у своїх дослідженнях також І. Франко9, але вони не були предметом його спеці-
ального вивчення і тому він згадав про них лише побіжно.

1 Там само. – С. 79.
2 Там само.
3 Її повний текст подав І. Франко, але чомусь назвав І. Капущака Капустяком. Див.: Франко І. 

Панщина та її скасування... – С. 86–88.
4 Там само. – С. 81.
5 Там само. 
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Там само. – С. 81.
9 Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 46, 

кн. І. – К., 1985. – С. 183–185; 194; 202–203; 207.



361

Розділ 3.  Укр аїнське мин уле у  до слідженнях у чнів Мих айла Гру шев ськог о

Спеціальну розвідку І.  Кревецький присвятив зовсім недослідженій проблемі 
аграрних страйків у Східній Галичині1. У ній, як відзначалося в рецензії С. Тома-
шівського, «тим способом 1848 р. осьвічено ще з одного боку, доси цілком темно-
го»2. «Безсумнівною заслугою І. Кревецького» назвав рецензент і те, що його робо-
та окрім наукового мала і суспільно-політичне («публіцистичне») значення, бо 
була написана «до злоби дня». На початку ХХ ст. проблема аграрних страйків була 
актуалізована хвилею страйкового руху, яка в 1902 р. охопила села галицького По-
ділля і мала гучний відгомін у тодішній пресі. Страйки сприймали як явище для 
краю цілком нове, стихійним виявам якого надали організаційних форм радикаль-
ні агітатори.

І. Кревецький аргументовано спростував як хибні згадані твердження і перекон-
ливо довів, що аграрні страйки розпочалися зразу ж після відміни панщини в 1848 р3. 
Це, на його думку, було наслідком соціально-економічних відносин у Галичині, а не 
чимось штучно викликаним. Незважаючи на обмаль матеріалу, що не давало можли-
вості показати повну картину селянських протестів, історик зміг розглянути причи-
ни страйків, окреслив райони їх поширення, подав усі виявлені ним випадки селян-
ських виступів в 1848–1849  рр. Особливу увагу дослідник звернув на «Відозву до 
сільського народу Галичини» від 12 липня 1849 р. намісника краю А. Голуховського, 
яка виразно демонструвала ставлення офіційної влади до аграрних рухів, звинувачу-
ючи селян у «лінивстві» і «злій волі», погрожуючи силою змусити їх працювати на 
панських землях4.

І.  Кревецький розглянув також реакцію тодішнього українського політичного 
проводу – ГРР на страйковий рух. Його твердження, що рада поставилася «погано»5 
до селянської боротьби, виглядало занадто категоричним. Адже вона виступила про-
ти намісника А. Голуховського за його антистрайкову відозву. Дещо несправедливим 
виглядав також докір історика на адресу «галицької інтелігенції», що вона у справі 
сервітутів «не спромоглося ні на що більше, як тільки петиції та заяви»6. А чи могла 
вона в тих умовах спромогтися на щось інше? Проте безсумнівною заслугою праці 
І. Кревецького було те, що вона «підтинала закорінені погляди про реакційність у то-
дішнім публічнім житю Галицької Руси»7, які першим почав спростовувати у своїх 

1 Кревецький І. Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичині в 1848–1849 рр. До історії боротьби 
за суспільно-економічне визволенє українських мас у східній Галичині. Львів, 1906. 23 с. Відбиток: 
Діло. – 1906. – Ч. 135–137. Докладний аналіз даної праці зроблено у спеціальній статті Н. Гірної 
(див.: Гірна Н. Іван Кревецький – дослідник аграрних рухів Галичини // Наук. зап. Терноп. нац. 
ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – Ч. 3).

2 Томашівський С.: І. Кревецький. Цуцилівська трівога в 1848. Причинки до історії останніх 
днів панщини в Галичині...; Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичині в 1848–1849 рр. До історії 
боротьби за суспільно-економічне визволенє українських мас у східній Галичині...  // Записки 
НТШ. – 1906. – Т. LXXIV. – С. 224.

3 Кревецький І. Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичині в 1848–1849 рр. – С. 3.
4 Там само. – С. 7–9.
5 Там само. – С. 17.
6 Там само. – С. 23.
7 Томашівський С.: Кревецький І. Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичині в 1848–1849 рр. – 

C. 224.
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дослідженнях І. Франко1. Варто погодитися зі слушною думкою С. Томашівського, що 
«докладніше пізнанє того часу очистить без сумніву значну частину тих Рутенців, а 
що найменше признасть їм, що найцінніше в людській етиці – добру віру»2.

Предметом наукового дослідження І. Кревецького були також проблеми панщи-
ни в Галичині3, зокрема, ще маловивчені т. зв. «помічні дні»4. За винятком дрібних 
згадок у польських істориків В. Калінки і Б. Лозінського, а також заміток о. М. Зу-
брицького, до нього практично ніхто цю проблему спеціально не вивчав.

Чи поміщики самі визначили ціни за селянську допомогу у дні жнив і сінокосів і 
чи взагалі платили за наднормову роботу? – ці та інші питання залишалися відкри-
тими. Опрацювавши парохіальні протоколи, до яких у першій половині ХІХ ст. запи-
сували розпорядження духовної і світської влади, молодий історик з’ясував, що ціни 
визначали старости для кожного округу на кожний рік. Вони складали спеціальні 
обіжники і доводили їх до поміщиків і селян. Згодом, зазначив дослідник, почали 
регулювати розмір оплати відповідно до цін на «пільні продукти». Коли був добрий 
врожай і ціна збіжжя падала, зменшувалася також і оплата «помічної» роботи і від-
повідно під час «недороду» ціна «пільного робітника» зростала. І. Кревецький заува-
жив, що таке вирішення пробеми оплати було нелогічним, оскільки у врожайні роки 
була більша потреба в «помічних» робочих руках5.

Історик підготував декілька статистичних таблиць з інформацією про ціни на 
сільськогосподарську продукцію на львівському ринку в 1817–1819  рр. та 1819–
1823 рр., а також оплату «помічних робіт» у Коломийському окрузі в 1835–1836 рр. і 
Бережанському в 1841–1845 рр.6 Він наголосив, що незважаючи на оплату, селяни 
сприймали «помічні дні» як певний примус, через що їхня робота не була така про-
дуктивна, якби вони погодилися на це добровільно.

Дослідник звернув увагу на маловідомі обставини скасування «помічних днів», 
пов’язане, стверджує він, з польським повстанням 1846 р. Після його придушення, в 
подяку селянству Галичини, яке не підтримало шляхтичів-повстанців, цісар видав 
13 квітня 1846 р. маніфест7, за яким «признаючи докази вірности й прихильности, 

1 Див.: Франко І. Наше теперішнє положенє // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 46, кн. І. – К., 
1985. – С. 319. Зокрема, він зазначив – «який крик піднявся у Львові і по всіх містах Східної Гали-
чини на русинів, скільки чинних зневаг, скільки диких інсинуацій і безпідставних підозрінь 
мусили перенести, на те треба би обширної книги, що можна нинішньому поколінню дати отім 
докладний образ». Див.: Франко І. Давні акти до нового спору // Там само. – С. 348.

2 Томашівський С.: Кревецький І. Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичині в 1848–1849 рр. – 
С. 224.

3 Кревецький І. Помічні дні. Причинки до історії панщини в Галичині в ХІХ в.  // Записки 
НТШ. – 1907. – Т. LXXVII. – С. 143–155.

4 Патент цісаря Йосифа ІІ від 8 серпня 1786 р. запроваджував нову інституцію т. зв. «помічні 
дні» – обов’язкову платну «поміч» поміщикам селянами у період жнив і сінокосів. До неї зобов’я-
зувалися лише ті селяни, які до того часу працювали на панських ланах 1 або 2 дні на тиждень, ті, 
хто працював 3 дні обов’язкової панщини, від «помічних днів» звільнялися. Загальна кількість 
обов’язкової панщини і «помічних днів» разом не могла перевищувати трьох днів на тиждень. 
Див.: Кревецький І. Помічні дні... – C.145–146.

5 Там само. – С. 147.
6 Там само. – С. 150–151.
7 І. Франко зазначив, що пани бачили в ньому «заплату за різню». Див: Франко І. Панщина та її 

скасування 1848 р. в Галичині // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 47. – К., 1986. – С. 68.



363

Розділ 3.  Укр аїнське мин уле у  до слідженнях у чнів Мих айла Гру шев ськог о

які в часі згаданих болючих випадків наші піддані виявили до цісарської особи й до 
цісарського уряду», помічні дні скасовували «раз і на все»1.

З наслідками повстання 1846 р. був пов’язаний оригінал листа польського власни-
ка с. Ковалівка Станіславівського округу Вінцента Понінського до сільського війта, 
яким він добровільно зрікався своїх давніх прав на село. І. Кревецький стверджував, 
що після «мазурської різні» частина свідомішого польського панства намагалася 
привернути на свій бік галицьких селян з огляду на їх роль у трагічних подіях 1846 р. 
Свідченням цього був цей лист та опрацьовані дослідником інші документи2.

Темою ґрунтовного дослідження І. Кревецького стала також спроба поділу Гали-
чини3. Історик розпочав студію з маніфесту імператриці Марії-Терези від 11 вересня 
1772 р., за яким Галичина, згідно з першим поділом Речі Посполитої, переходила під 
владу Австрійської монархії. Він звернув увагу на «історично-дипльоматичну по-
лєміку» з «виводом прав» Угорщини (складової частини австрійської держави) на 
Червону Русь і Поділля, підготовлених угорським істориком І. Бенжуром та контрар-
гументами у відповідь, зібраними польським істориком Ф. Лойком. Та ця полеміка, 
зазначив дослідник, мала тільки «академічне» значення, бо «розгону історичних по-
дій вона вже не могла зупинити»4. Він заявив, що не має наміру проводити критич-
ний аналіз історичних доказів переходу краю під владу корони Габсбургів, і відзна-
чив, що тогочасна історіографія могла б навести значно більше історичних аргументів, 
аніж це змогли зробити австрійські та польські історики останньої чверті XVIII ст. 
Разом із тим, учений вирішив «сконстатувати» один дуже важливий, на його думку, 
факт: «Червона Русь перейшла під Польщу не на підставі добровільної умови й до-
бровільного бажання, а силою польського оружа – окупацією»5. Учений назвав кіль-
кість населення (2 700 000 чоловік) та територію (145 734 квадратних миль), приєдна-
них до Австрії.

І.Кревецький вказав на різницю між Cхідною і Західною Галичиною в етнографіч-
ному, релігійному, культурному, побутовому і суспільному житті. Проте, незважаю-
чи на всі ті різниці Австрія об’єднала ці два краї в «одну адміністративну цілісність і 
надала їй старе історичне ім’я східної групи, не вживане після XIV ст. – «Галичина і 
Володимирія»6. Історик відзначив цікаву деталь, що назви «Східна» і «Західна» Гали-
чина існувала вже в 1795–1815 рр., але тоді під Східною Галичиною розуміли цілу 
нинішню Галичину, а Західна лежала на лівому березі Вісли. «Нинішній коронний 
край, – стверджував він, – се вже результати декількох політично-теріторіальних 
комбінацій і змін кінця XVIII й першої половини ХІХ в.»7. Дослідник докладно від-

1 Кревецький І. Помічні дні. Причинки до історії панщини в Галичині в ХІХ в. // Записки НТШ. – 
1907. –– Т. LXXVII. – С. 147.

2 Кревецький І. Причинок до історії останніх днів панщини в Галичині  // Записки НТШ.  – 
1907. – Т. LXXV. – С. 119–123.

3 Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846–1850 // Записки НТШ. – 1910. – Т. XCIII. – 
С. 54–69; Т. XCIV. – С. 58–83; Т. XCV. – С. 54–82; Т. XCVI. – С. 58–93; Т. XCVII. – С. 105–154. Кревець-
кий І. Справа поділу Галичини в рр.1846–1850. – Л.,1910. – 157 с.

4 Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846–1850 // Записки НТШ. – 1910. – Т. XCIII. – 
С. 62.

5 Там само. – С. 68.
6 Там само. – С. 69.
7 Там само. – С. 63.
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стежив історичний процес формування кордонів Галичини, починаючи з 1772 до 
1850 рр., звернувши увагу на всі зміни в укладі її адміністративних меж за цей час1.

Справа поділу Галичини на дві частини, зауважив історик, вийшла на порядок 
денний в 1846 р. безпосередньо після ліквідації Краківського князівства та включен-
ня його до складу «Галичини і Володимирії». Вона своєю «пестротою» і обширом ді-
йшла тепер до того стану, що привернула увагу центрального уряду у Відні2. 27 люто-
го 1847  р. було видано цісарський акт, в якому говорилось, що Галичина повинна 
бути поділеною на два округи з центром у Львові та Кракові. Розпочалася тривала 
бюрократична процедура, констатував І. Кревецький. На запит уряду, чи можливий 
такий поділ з огляду на єдність податкової, земельно-кадастрової систем, публічних 
фондів, кредитних товариств, церковних дієцезій, виконуючий обов’язки намісника 
Галичини барон Кріг дав вичерпні ствердні відповіді. Окрім цього, він ще вказав на 
те, що поділ дасть можливість роз’єднати («розбити») сконсолідований шляхетський 
табір. Хоч в обох станових зібраннях лишилися би ті самі «елєменти», однак «ліпше 
мати до діла, – переконаний намісник, – з двома малими інституціями, чим з одною – 
великою»3. Та доки у Відні вникали в деталі «поділового проекту», зазначив дослід-
ник, в Галичині змінилося керівництво і намісником став гр. Ф. Стадіон. Він фактич-
но спаралізував усю роботу зі справою поділу, завзято відстоюючи єдність Галичини, 
переконуючи, що «східньо і західньо галицька части мають лишатися під управою 
одного шефа для цілого краю»4.

Паперові дискусії між Львовом і Віднем перервали революційні події 1848 р. Під 
тиском «розбурханих народних мас» 25 квітня 1848 р. з’явився цісарський маніфест, 
який запроваджував першу австрійську конституцію з широкими гарантіями прав 
усі народів держави. «На аренду публічного деравного житя, – пише І. Кревецький, 
– виступили перший раз безправні до тепер поодинокі австрійські народи. Між ними 
не забракло також галицьких Українців»5.

Історик простежив «живий» український рух: 19 квітня 1848 р. – перший меморі-
ал до цісаря у справі забезпечення прав українського народу; 2 травня засновано 
перше українське політичне товариство «Головна руська рада»; 15 травня вийшов 
перший український часопис «Зоря Галицька». Серед загального піднесення декла-
руються щораз нові національно-культурні та суспільно-політичні «постуляти». 
Між ними, наголосив історик, відразу на перше місце вийшла «незалагоджена» спра-
ва поділу Галичини. Заініційована в 1846–1847 рр. у Відні, вона тепер набула «загаль-
но-громадського» значення і стала одним з найважливіших пунктів у національ-
но-політичній програмі галицьких українців. Керівництво нею взяла на себе ГРР, яка 
обґрунтувала потребу відділення Східної Галичини в окремий округ історичними 
аргументами, бо «й давніше ся земля була самостійною – з початку як галицьке кня-
зівство й королівство, а потім червоно-руське воєводство»6. Вона, з одного боку, за-
йнялася популяризацією і роз’ясненням її серед народних мас, з іншого – здійснила 

1 Там само. – С. 63–66.
2 Там само. – С. 69.
3 Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846–1850 // Записки НТШ. – 1910. – Т. XCIV. – 

С. 60.
4 Там само. – С. 61.
5 Там само. – С. 63.
6 Там само. – С. 64.
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низку заходів у Відні, вказуючи на «конечну» потребу такого поділу, як із «становища 
державно-австрійського, так і національно-українських інтересів»1.

Уперше рада виступила публічно з домаганнями поділу Галичини на дві окремі 
частини на слов’янському конгресі у Празі, який відбувся на початку червня 1848 р. 
І. Кревецький досить детально відтворив всі обставини, пов’язані з цією справою на 
конгресі, навів фрагменти цікавих дискусій, оприлюднюючи маловідомий загалу ма-
теріал. ГРР, повідомив дослідник, вислала до Праги трьох своїх представників: Г. Ги-
нилевича2, І. Борискевича та О. Заклинського (четвертий делегат Т. Вірський з неві-
домих причин на конгрес не прибув). Галицькі поляки, щоб нейтралізувати і не 
допустити ухвали конгресу у справі поділу Галичини, вислали на нього «другу деле-
гацію» також в «імені галицьких Українців». До неї вони обрали делегатів з самосві-
домістю «gente Ukraini, natione Poloni» кн. Л. Сапігу, кн. Є. Любомирського і гр. Т. Ді-
душицького3. З їх приїздом розпочалася гостра полеміка стосовно того, котра з двох 
делегацій була «правдивою», українською. Вихід з цієї ситуації, зазначає дослідник, 
знайшов О. Заклинський, запропонувавши об’єднати дві делегації в одну. На конгре-
сі було утворено три секції: 1) українці і поляки; 2) південні слов’яни; 3) чехи і слова-
ки. Вони поділялися на комісії і, таким чином, українці і поляки працювали окремо в 
своїх комісіях.

Покликаючись на спогади Олексія Заклинського, І. Кревецький детально описав 
проблемні засідання української комісії. Вона довго не могла обрати свого голову 
через те, що голова голосував лише у випадку рівності голосів, а обидві делегації від 
українців Галичини налічували по три члени. Нарешті, подав інформацію сучасника 
історик, «дав себе намовити» кн. Сапіга, внаслідок чого з питання поділу Галичини 
українська більшість (з першої делегації) «переголосувала» представників другої де-
легації. Це спричинило велике збурення серед поляків і викликало жорсткі нападки 
на кн. Сапігу, а деякі польські «фанатики» навіть погрожували йому вбивством. З 
огляду на це, щоб заспокоїти ситуацію, питання поділу Галичини вирішили вилучи-
ти з порядку денного, залишивши його на розгляд Державної Ради. Та й повстання у 
Празі перервало роботу слов’янського конгресу, констатує історик4.

Одночасно з порушенням питання поділу Галичини у Празі ГРР проводила актив-
ну роботу у краї та у Відні. 4 червня 1848 р. вона розіслала до своїх філій обіжник із 
відозвою про негайне обговорення на своїх засіданнях нагальних проблем і серед 
них потребу збору підписів під петицією за поділ Галичини. Не чекаючи, доки вони 
будуть зібрані, рада підготувала перший меморіал до цісаря 9 червня 1848 р., а 

1 Там само. – С. 64.
2 І. Франко надрукував дуже цікавий лист радника перемиської консисторії Григорія Гиниле-

вича від 9 червня 1848 р. з Праги, в якому повністю наведено текст досягнутої тоді між польською 
та українською делегаціями угоди про порозуміння. «Дякувати то Богу,  – йдеться в листі,  – 
що-сьмо тут приїхали, бо доперва тепер пізнали своїх братів-русинів слов’яни і чей борше буде і 
світ о нас знати. До того теж, хоть би-сьмо нічого більше тут не зискали, то вже той великий для 
нас пожиток, що стали-сьмо яко нарід самоістний» (Франко І. З 1848 року. (Давні матеріали до 
оцінення нових заходів около польсько-руської угоди) // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 46, 
кн. 1. – К., 1985. – С. 331.

3 Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846–1850 // Записки НТШ. – 1910. – Т. XCIV. – 
С. 64.

4 Там само. – С. 66–67.
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17 липня 1848 р. – другий меморіал до Міністерства внутрішніх справ (історик наво-
дить їх повний переклад у праці, а в додатках подає текст оригіналів німецькою мо-
вою). Він зауважив, що в меморіалі до міністерства дуже детально викладено причи-
ни, чому українці Галичини домагаються її поділу. Серед них особливо підкреслено, 
що «народня кривда», якої народ зазнав протягом кількох століть на своїй власній 
землі з боку «польських зайд», через гніт і релігійні переслідування триває дотепер. 
Звернено увагу на те, що поляки вже зібрали в краї «плоди» свого панування, «знай-
шовши у сполонізованих Українців найподатніші знаряддя до повного підкопання 
української народности»1. В наступному розділі історик детально розглянув проб-
лему українців – ренегатів, які об’єдналися довкола «Руського Собору».

Повернувшись до збору селянських підписів під заявами «солідарности», І. Кре-
вецький наголосив, що він значно уповільнився через «полохливі байки», які активно 
поширювали у краї поляки, що начебто ГРР збирає підписи не за поділ Галичини, а на 
те, щоби її «прилучили до Росії (!?), а ще більше, щоб повернулась назад панщина»2. 
«Не треба й згадувати, – пише учений, – що самого тільки слова “панщина” вистарчи-
ло, щоби певну часть селян поставити відразу до агітації за поділом краю коли не 
зовсім ворожо, то що найменше недовірчиво»3. Для подолання недовіри рада, конста-
тував історик, «впала на досить оригінальний концепт»: з селянами, які вагалися під-
писувати петицію, укладали при свідках формальні протоколи, де було зазначено: 
«Хочемо поділу Галичини, одначе не підписуємося за тим, бо боїмося, щоби не верну-
лась панщина, або не була в тім якась иньша зрада»4. За короткий час (до січня 1849 р.) 
було зібрано понад 200 000 підписів за поділ Галичини5, зазначив І. Кревецький.

Історик коротко описав драматичні події у Відні (жовтень 1848 р.; революційні ви-
ступи, втечу цісарського двору до Оломоуца і т. ін.), зазначивши, що 16 жовтня 1848 р. 
цісар звернувся до всіх народів держави з маніфестом, в якому закликав їх до «вірно-
підданства». У відповідь на нього ГРР вислала 27 жовтня 1848 р. спеціальну делегацію 
до цісаря (він її прийняв 6 листопада), яка мала запевнити його у «вірності україн-
ського народу». Тим часом, зазначив дослідник, 28 жовтня ГРР відправила до Мініс-
терства внутрішніх справ черговий меморіал, який був подібний до попереднього, але 
«стараніше і ширше опрацьований». З нього І. Кревецький подав деякі цікаві витяги. 
Зокрема, тут поділ Галичини названий питанням «житя» для українців, бо таким спо-
собом можна покласти край намаганням поляків «привернути назад стару польську 
державу» і навіть зазначалося, що це «увільнить край від тероризму»6.

Так звана «откройована» Конституція 4 березня 1849 р. визнала «галицький конг-
льомерат одним коронним краєм», що фактично вилучало справу поділу Галичини на 
дві окремі частини з порядку денного. Однак, зазначив І. Кревецький, ГРР ще намага-
лася чинити якісь спроби в цьому напрямі. Так, 29 березня 1849 р. вона відправила, за 
підрахунками дослідника, вже п’ятий меморіал до Міністерства внутрішніх справ. Він 
виявився останнім, стверджував він, бо тодішній міністр гр. Ф. Стадіон звернувся до 
намісника Галичини гр. А. Голуховського, щоб той «довірочно» поговорив з М. Кузем-

1 Там само. – С. 70.
2 Там само. – С. 72.
3 Там само.
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Там само. – С. 74.
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ським (фактичним головою Ради, номінальним був єпископ Г. Яхимович) про те, що 
«се не корисне» для спокою краю і що ставити цю проблему предметом «піблічної 
дискусії» передчасно1. Для дослідника залишилося незрозумілим – чому піблічна дис-
кусія в порушуваній уже стільки разів публічно справі поділу Галичини була «перед-
часною». ГРР виявила зразкову лояльність – «вволила просьбі п. міністра» і відтоді, 
наголосив історик, «сеї дразливої» для нього справи більше не порушувала2.

Окремо І. Кревецький проаналізував контракції поляків у справі поділу Галичи-
ни: від різних протестів і виготовлення власних меморіалів до урядових інстанцій, до 
налаштування через своїх депутатів решти послів Державної Ради проти україн-
ських домагань, щоб «за ніяку ціну не допустить до розбитя дотогочасної одности 
краю»3. Особливу увагу він звернув на контрмеморіал поляків до Міністерства вну-
трішніх справ від 27 листопада 1848 р., як такий, що становив найбільший інтерес 
для дослідників проблеми. У ньому, окрім полеміки з устремліннями українців, роз-
лого наведено їхні аргументи проти поділу Галичини на дві частини. Вони оцінили 
бажання поділу лише як «пристрасть, яка не в силі оцінити наслідків, які з того 
вийшли би», висловили незгоду з тим, що українська мова настільки вироблена, що 
може бути введена до школи і уряду та подавали «вичислюванє трудностий і пере-
шкод, які промовляють проти поділу»4. Дослідник відзначив також позицію наміс-
ника А. Голуховського, котрий як поляк, намагався відразу «убити сю справу».

Учений розглянув реакцію на дане політичне домагання українців «Руського со-
бору» – організації спольщених українців Галичини. У фокусі уваги дослідника пере-
буває їхній протест до Державної Ради, в якому вони висловлювали сумнів щодо 
«правдивості» підписів під петицією, заявляли «осторогу», що поділ Галичини про-
тивиться бажанням більшості галичан-українців, демонстрували стурбованість, що 
це «збільшить непотрібні і в теперішніх умовах неможливі видатки»5. І. Кревецький 
відзначив, що свій протест із 577 підписами на початку серпня 1848 р. вони внесли до 
парламенту у Відні з обіцянкою зібрати при потребі ще більше підписів на провінції6. 
Історик знайшов дуже цікавий матеріал, надрукований у часописі «Wiener Zeitung» 
(26 січня 1849 р.), в якому досить відкрито і твердо захищалися національні права 
українців Галичини. У статті обвинувачувано поляків за те, що вони не хочуть зрек-
тися своєї влади над гнобленими від віків українцями, що всіма можливими «софіз-
мами» намагаються довести наявність у Галичині лише одного народу – польського і 
т. ін. Насамкінець, закликали поляків для «загального добра краю» пробудитися від 
сну і усвідомити, що проти правди мусить замовкнути навіть «найголосніший крик». 
Тим паче, що українці нічого не забирають від поляків, тільки хочуть «здобути на-
лежне признанє з боку права і власти для власного народу»7.

В окремій частині своєї розвідки І.  Кревецький розглянув обговорення справи 
поділу Галичини на конституційній комісії Державної Ради. До неї входили по три 
представники від кожного з тринадцяти коронних країів Австрійської монархії. Га-

1 Там само. – С. 76.
2 Там само. 
3 Там само. – С. 77.
4 Там само. – С. 80.
5 Там само. – С. 79.
6 Там само. – С. 80.
7 Там само. – С. 83.
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личину представляли єпископ Г. Яхимович, адвокат Ф. Смолька і адвокат Ф. Зємя-
ковський. Історик навів матеріали цікавої дискусії на засіданні конституційної комі-
сії, яка розглядала надважливе для українців питання1. Зокрема, чеський посол 
А. Пінкас висловився за поділ з огляду на «тамтошній розбрат між Українцями і Ма-
зурами». Категорично проти виступив поляк Ф. Зємяковський, заявивши, що «Галичи-
на – національно польський край. І коли вже винайшли також українську національ-
ність, то він також є Українцем і то найчистішої крові, якого в Галичині тяжко знайти 
другого»2. Дослідник також навів інші емоційні виступи «за» і «проти», зазначивши, 
що результат підсумкового голосування був не на користь українців Галичини.

І. Кревецький проаналізував основні положення крайової конституції для Гали-
чини від 29 вересня 1850 р., згідно з якою її було поділено на округи з окремим сейма-
ми, так званими куріями: 1) львівський округ (польсько-український) з центром у 
Львові; 2) краківський округ (польський) з центром у Кракові; 3) станіславівський 
(український) з центром у Станіславові3.

Дослідник виготовив карту з чітким окресленням території кожного округу, яка, 
на його думку, мала посприяти кращому розумінню викладеного матеріалу, особли-
во, читачам з інших регіонів України. Учений наголосив, що при цьому поділові уряд 
«взяв під увагу» етнографічні відносини у краї, спираючись на зібраний керівником 
дирекції адміністраційної статистики К.  Чернігом матеріал. Історик зауважив, що 
він згодом оприлюднив цей матеріал у своїй праці «Етнографія австрійської монар-
хії» і використав при підготовці цінної етнографічної карти, яка, на його думку, «ще 
й досі не стратила свого наукового значіня»4.

Розглянув І.  Кревецький також конституційне визначення сеймових курій (їх 
склад і компетенцію) та виборчу ординацію, яка чітко окреслювала виборчі права5. 
Такий вигляд мала би Галичина, коли б краєва конституція дійсно була «введена в 
дію». «Одначе, так не сталося, – підсумовує він, – державний абсолютизм приголом-
шений хвилево революційними рухами 1848 р., став починаючи з 1849 р. приходити 
знов чим раз більше до себе»6. Протягом 1849–1850 рр. він уже настільки зміцнів, що 
«відважився» на відміну 31 грудня 1851 р. загальнодержавної конституції і конститу-
ції окремих країв.

Наукова вартість роботи І. Кревецького полягала не тільки в сумлінному опрацю-
ванні малодослідженої проблеми, а також у цінних джерельних додатках, які склада-
лися з двох видів документів: меморіалів, наведених істориком в оригіналі, та кон-
ституційних актів, поданих у перекладах7. Насамкінець, І.  Кревецький з жалем 
зазначив, що через відмову доступу до так званого «президіяльного архіву ц. к. На-
місництва у Львові», він у двох розділах своєї праці змушений був скористатися з 

1 Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846–1850 // Записки НТШ. – 1910. – Т. CXV. – 
С. 58–69.

2 Там само. – С. 83.
3 Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846–1850 // Записки НТШ. – 1910. – Т. СVI. – 

С. 108.
4 Там само. – С. 108.
5 Там само. – С. 109–111; 113–115.
6 Там само. – С. 115.
7 Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846–1850 // Записки НТШ. – 1910. – Т. CVII. – 

С. 105–154.
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актів цього архіву тільки через «другі руки, які були щасливіші» від нього і могли 
«користати з сього архіву без ніяких перепон»1.

Іншим предметом спеціального дослідження І. Кревецького став перелом, який 
настав після 1850 р. у ставленні віденського керівництва до українців і поляків Гали-
чини2. Учений дав стислу характеристику відносин у Галичині в 1772–1850 рр., наго-
лосивши, що після 1850 р. симпатії Відня щораз більше схилялися у бік поляків. Що 
було причиною такого різкого повороту у позиції австрійського уряду щодо україн-
ців? Відповідь на це запитання шукав І. Кревецький в архівних документах та інших 
тогочасних матеріалах. Дослідник стверджував, що поширенням у краї москвофіль-
ства вміло скористалися поляки Галичини, щоби дискредитувати українців в урядо-
вих колах Відня. Цю роботу заініціював галицький губернатор поляк А.  Голухов-
ський3. У наведеному істориком його меморіалі говорилося про українців як 
«небезпечний для Австрії своїми русофільськими симпатіями елємент»4.

Як антитезу тогочасним загостреним відносинам українців і поляків Галичини, 
розглянув І. Кревецький вражаючі приклади допомоги греко-католицьких священи-
ків учасникам польського повстання 1830–1831 рр.5. Праця була написана на основі 
віднайдених у рукописному відділі бібліотеки Оссолінських у Львові матеріалів Ген-
ріха Богданського6. Історик підкреслив, що польська громада Галичини, «з поміж 
якої багато одиниць взяло в повстаню активну участь», дуже прихильно зустріла 
повстанців, які втікали від репресій російської влади. Він зауважив, що спочатку ав-
стрійській уряд виявив деяку «скриту прихильність» до повстанців, але згодом змі-
нив «радикально» свої погляди. Дослідник навів урядові циркуляри із категоричною 
вимогою, щоби всі поляки-емігранти зголосилися до окружної влади і пред’явили 
свої паспорти із дозволом виїзду за кордон. Інакше їм загрожував арешт і примусове 
вислання з краю. Цитуючи польського історика Щур-Пепловського, І. Кревецький 
наголосив, що для Галичини настали «судні дні»7.

Польські повстанці-втікачі, зазначив І. Кревецький, вживали всіх засобів, щоб не 
виявили їхнє нелегальне перебування в Галичині. Одним із способів легалізації була 

1 Там само. – С. 106.
2 Кревецький І. З секретів польської політики в Галичині у 60–70-х рр. н.ст. // ЛНВ. – 1911. – 

Т. LV, кн. VII–VIII. – С. 22–38.
3 У некролозі Б. Лозинському, автору популярної монографії про А. Голуховського, І. Кревець-

кий зазначив, що завдяки його діяльності як намісника краю «поляки здобули в Галичині те ста-
новище, яке займають нині». Саме А. Голуховський найбільше спричинився до того, що недавні 
захисники австрійської монархії, так звані «Тірольці Сходу», «вийшли в очах центрального пра-
вительства і віденських двірських кругів елєментом для держави непевним і мало що не схиль-
ним до державної зради» (Кревецький І. Броніслав Лозінський // Записки НТШ. – 1911. – Т. СVI. – 
С. 190–191).

4 Там само. – С. 37.
5 Кревецький І. Фальшованє метрик для польських повстанців з 1830–1831 рр. Причинок до 

характеристики галицько-руського духовенства першої половини ХІХ  ст.  // Записки НТШ.  – 
1907. – Т. ХХVII. – С. 107–113.

6 Г. Богданський пише: «І в руських сьвященниках ми знайши відблиск наших думок, і хоч між 
Русинами були дуже неприхильні спільним стремлінням, ми відкрили таких, що сприяли нашій 
справі, що признали її за свою власну й працювали разом з нами над її попертєм». Див.: Кревець-
кий І. Фальшованнє метрик... – С. 107.

7 Там само. – С. 108.
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демонстрація відповідним владним органам свого австрійського чи «спеціяльніше» 
галицького походження на підставі сфальшованих метричних документів1, які пого-
дилися їм видати деякі галицькі священики. Чи підробка духовенством метрик «уро-
дження» практикувалася на «широку скалю» і як багато священиків займалося тим, 
на це, наголосив історик, він поки що не може дати «певну відповідь»2. «Міркуючи 
одначе з тих кількох фактів, які уряд відкрив тільки припадково, – пише учений, – а 
також прихильних відносин до революційної акції польського, а почасти також русь-
кого духовенства, можна би подати на оба сі питання притакуючу відповідь»3.

І. Кревецький навів офіційний документ, виданий 4 липня 1834 р. галицьким гу-
бернатором, який був розісланий при посередництві львівської греко-католицької 
консисторії до її священиків. Для нього не підлягало сумніву, що ідентичний цирку-
ляр мусила розіслати також «латинська консисторія». На це вказувала стилізація са-
мого акту, де говорилося про духовенство «загально, а не спеціяльно руське». Ціка-
вим, на думку дослідника, був той факт, що в цьому губернаторському циркулярі 
наголошено, що «польські емігранти фальшували разом з метриками також свою 
національність («rodowitośc»)4. Допомога священиків повстанцям-емігрантам назва-
на «найогиднішим проступком», «підлим ошуканством», за яке вони будуть притя-
гуватися до слідства в кримінальному суді. У додатках І. Кревецький подав оригінал 
цього документу як причинок до характеристики галицького духовенства першої 
половини ХІХ ст.

Звернув увагу І. Кревецький також на малодосліджені проблеми культурно-освіт-
нього стану Галичини в XVIII–XIX ст. У спеціальній розвідці він розглянув історію 
створення у 1787 р. т. зв. «Studium ruthenum» («Руського інституту») при Львівсько-
му університеті – спеціальних курсів з українською (насправді церковно-слов’ян-
ською) мовою викладання, що відкривалися для кандидатів на греко-католицьких 
священиків, які мали недостатню підготовку, не володіли латиною і не могли слухати 
повних університетських викладів5.

Головну увагу він зосередив на проблемі, що викликала тривалі суперечки і ще не 
була остаточно розв’язана, – причини закриття «Руського інституту», який після не-
довгого існування було ліквідовано в 1804–1805 рр. Різні автори, які торкалися цього 
питання, подавали своє бачення тих причин. Так, Й. Левицький вважав, що винні 
були самі українці. І. Гарасевич усю вину за упадок інституту покладав на вірмен-
ського архієпископа Шимоновича. Я.  Головацький причину вбачав у поляках, а 
О. Огоновський – у мертвій, ненародній мові викладання. Пізніші дослідники літе-
ратурного відродження в Галичині О.  Барвінський та М.  Тершаковець практично 
пішли за своїми попередниками, одначе і в них переважав докір українцям, що вони 
самі винні у закритті «Руського інституту».

1 Про це побіжно пише І. Франко, зазначаючи, що повстанців-утікачів зібралося в Галичині до 
10 000 осіб і, що частина з них з «фальшивими пашпортами ховалася якийсь час на панських дво-
рах або й по хлопських хатах» (але не говорить про те, де вони їх дістали). Див.: Франко І. Панщина 
та її скасування 1848 р. в Галичині ... – С. 51.

2 Кревецький І. Фальшованє метрик... – С. 107.
3 Там само. – С. 109.
4 Там само. – С. 110.
5 Кревецький І. Неоправдані докори. До історії так званого «Руського Інституту» (Studium 

ruthenum) на львівськім університеті // Записки НТШ. – 1911. – Т. СІІ. – С. 116–126.
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І.  Кревецький навів серйозні аргументи щодо несправедливості тих докорів. З 
приводу того, що мова викладання була ненародна, він зауважив, що її тоді в публіч-
них виступах взагалі не вживали. Так було до М. Шашкевича. «Можна жалкувати, – 
пише історик, – що реформатор Шашкевич появився у нас тільки в 40-х роках XIX ст., 
а не 80-х роках XVIII ст. Але, хиба ж можна робити комусь закид в сім, що він був 
тільки дитиною свойого часу, що не зробив перелому, який зробили на російській 
Україні – Котляревський, а у Галичині – Шашкевич, за що власне й є Котляревський – 
Котляревським, а Шашкевич – Шашкевичем!»1. Причина упадку, на думку І.  Кре-
вецького, була не у професорах цього інституту і не в галицьких українцях. Вона 
лежала в самому становищі «Руського інституту», в його зародку. Він вважав, що в 
краю релігійного протистояння примітивна оборонна тактика вимагала від гре-
ко-католицької церкви протиставити римо-католицькому духовенству священиків, 
котрі б якщо не перевищували, то принаймі дорівнювали їм освітою. «Руський інсти-
тут», звичайно, не давав такої освіти, і тому, слушно стверджував І. Кревецький, гли-
боке розуміння інтересів греко-католицької церкви, а разом з тим й інтересів україн-
ського народу вимагали спокійної реакції на закриття інституту. Тому зроблені 
галицьким українцям докори, на його думку, були безпідставними2.

Відгомін революційних подій 1848 р. у стінах руської духовної семінарії у Львові 
висвітлив у своїй студії Юрій Кміт3. Шукаючи інформацію до життєпису Миколи 
Устияновича між документами семінарії, він знайшов кореспонденцію ректорату і 
митрополичої консисторії, пов’язану з наслідками 1848 р. Молодий дослідник зазна-
чив, що, на жаль, у ній не дуже багато важливих фактів, бо вона «як урядовий кому-
нікат вдовольняється загальниками щонайбільше стереотиповим змальовуванням 
провин і страху». Проте він побачив у листуванні «деякі риси, що причиняються до 
пізнання тодішньої академічної руської молодіжі і иньших сучасних чинників як та-
кож до пізнання того, як доторкнувся рух 1848 р. мурів духовної семінарії»4.

За наказом вищої духовної влади, стверджує Ю. Кміт, здійснювався «пильний» 
нагляд за семінаристами, щоб вони не вступали в жодні контакти з «підозрілими 
людьми». Окрім цього, зобов’язано керівництво духовного закладу робити «пошу-
кування» – ревізії книжок «питомців»5. Доноси, які надходили з семінарії, свідчили, 
що там були «ворохобні елементи», відбувалися різні наради і зібрання, що студенти 
читали «заказані» книжки.

Опрацьовані істориком матеріали показали, що семінаристи були поділені на дві 
групи: одні «симпатизували польським революціонерам», другі – «училися пильно», 
належно виконували свої обов’язки і жодним чином не виявляли свого ставлення до 
подій за межами духовної семінарії6. Перші, зазначив історик, були «ворожо уособле-
ні проти руської нації і правительства». Він зауважив, що вони якимось чином звели 

1 Там само. – С. 126.
2 Там само.
3 Кміт Ю. 1848 рік і Львівська руська духовна семінария // Записки НТШ. – 1901. – Т. XL. – 

С. 1–10.
4 Там само. – С. 1.
5 Згодом Ю. Кміт присвятить цій проблемі спеціальну студію: Кміт Ю. Причинки до історії 

руського духовного семінаря у Львові від 1837–1851  рр.  // Записки НТШ.  – 1909.  – Т.  ХСІ.  – 
С. 151–158.

6 Кміт Ю. 1848 р. і Львівська духовна семінарія. – С. 2.
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до спільного знаменника «руську націю і правительство». Їхні революційні симпатії 
були, на думку дослідника, «дуже примітивної вдачі, а иноді й дуже низької». Вони 
обмежувалися головно конфедератками, білими кокардами, спогляданням за впра-
вами національних гвардійців та пізнім поверненням з міста до семінарії. До них, 
вважав Ю.  Кміт, найвлучніше підходить сучасний семінарський технічний термін 
«шлєгер» – «чоловік без висших змагань, безхарактерний, але здібний до геройських 
дурниць»1. Вони можуть іноді сказати або зробити щось «різке», стверджував дослід-
ник, але воно більше «хвиливе, несьвідоме, припадкове, модне» і може зацікавити 
тільки «незрілих безкритичних і безідейних людей»2. Усі ті семінарські революційні 
проводирі, зазначив історик, теологічною наукою не займалися, духовні домашні 
обов’язки ігнорували, світською літературою майже зовсім не цікавилися. Для них, 
переконаний він, 1848 рік «промайнув безслідно», адже вони не змогли виробити 
ніяких політичних поглядів чи політичної свідомості. «Се, що вони робили, – пише 
Ю. Кміт, – робили в дусі модної фанфаронади»3.

Дослідник долучив до своєї невеликої студії оригінали текстів документів, в яких 
зазначені тодішні події і їх відбиття в духовному закладі. Серед них, один важливий 
причинок до біографії І. Наумовича – акт його виключення з семінарії. Опрацьоване 
Ю. Кмітом листування духовних властей де в чому доповнювало історію «березневих 
подій» 1848 р. у Львові.

Згодом Ю. Кміт знову звернувся до дослідження історії духовної семінарії у Льво-
ві. Історик тепер зосередив увагу на вивченні актів, які стосувалися головно заборо-
ни світських книг, часописів та «зносин з людьми поза семінарськими мурами», реві-
зій і «як найточнішого нагляду над питомцями». Серед них протокол розгляду 
ректором справи студента четвертого курсу теології Й. Чемеринського. Дослідник 
наголосив, що ставить «дуже високо сей акт, бо тут виведені на сцену живі люди, що 
самі себе і своє окруженє характеризують як найвлучніше»4. Цікавим доповненням 
до нього, на думку історика, було «справозданє» ректорату про інтелектуальний та 
релігійно-моральний стан студентів, яких «вповні відчужували від свойого і вбива-
ли в зароді всякий проблиск вольного духа»5. Ю. Кміт назвав автора того «непри-
стойного ретроградства» – ним був митрополит М. Левицький. На його вимогу рек-
торат подав список студентів, які читали газету «Allgemeine Zeitung», польські новели 
та інші світські книжки.

Митрополит видав заборону (Ю. Кміт подав її повний текст в оригіналі німець-
кою мовою) купувати або передплачувати без відома ректора «які небудь книжки». 
Заборону довели до відома студентів, але вона, мабуть, не була, на думку дослідника, 
«успішна в наслідках». Тому заборону оголосили всім студентам вдруге 8 лютого 
1838 р., а для більшого «впливу і вражіння» зробили це у присутності всіх наставни-
ків семінарії.

Церковна влада, наголосив історик, вишукувала «ріжні притоки, аби мати все око 
звернене на питомців, аби слідити каждий їх рух, аби могти увійти до їх нутра і від-

1 Там само.
2 Там само.
3 Там само. – С. 3.
4 Кміт Ю. Причинки до історії руського духовного семінаря у Львові від 1837–1851  рр.  // 

Записки НТШ. – 1909. – Т. ХСІ. – С. 151.
5 Там само.
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гадати, що чиниться, на що заноситься»1. Ректору семінарії було наказано зробити 
«найточнішу ревізію» у студентів другого курсу М.  Яримовича, М.  Чайковського, 
А.  Колечинського, К.  Церкевича та І.  Лукашевича. Водночас керівництво семінарії 
з’ясовувало, чи вистачають «до спинення нецензурної лєктури» оголошені заборони 
та «примінювані кари». Якщо б цього не ставало, зауважив Ю.Кміт, пропонувалося 
«продумати що иньше»2.

Предметом наукового зацікавлення Ю. Кміта стали відносини між священиками 
та мирянами у галицьких селах середини ХІХ ст. Учений аналізує цю проблему на 
підставі скарги громади с. Старе Кобло на свого пароха3. Дослідник зазначив, що 
віднайдена ним між документами сільської парохії скарга «се не обжаловуванє за 
треби», вона зачіпає «кардинальні справи тодішніх сільських відносин»4. Окрім «об-
жалуваня» духовної практики о. І.  Лопушанського («не завжди відправляє вічірні 
служби; не проводить катехізацію, а похорон не здійснює належним чином, не йде до 
хати, лише править за дверима тощо») в ній, наголосив історик, виразно заявлені 
також суспільні справи5. Зокрема, йдеться про справу сервітутів (заборона селянам 
вільно користуватися лісами і пасовиськами. – Авт.), яка викликала велике невдово-
лення в селах. Ю. Кміт констатував, що «селянство, хоч вповні полишине всякого 
проводу і підмоги, має міцно розвинений природний етичний погляд на почутє люд-
ської гідности»6. Разом з тим, вони не мали довіри, навіть до священика, бо він часто 
стояв «по стороні ворожих для селянства чинників». Тим часом, зазначив історик, 
загальний рух за здобуття належних прав «протискався й сюди й робив свій вплив». 
Селяни піддавалися йому «інстинктивно і не сьміливо», починали протестувати7. 
Доказом цього і було опрацьоване галицьким істориком «обжалованя».

Ю. Кміт навів у праці цікавий документ, внесений священиком до книг розпоря-
джень духовної і світської влади. Це був протокол, яким засвідчувалось бажання се-
лян поділу Галичини, щоб мати «забезпечену руську народность, руські школи, русь-
кі уряди, руську губернію». Замість тих селян, «які боялися», що їх підпис можуть 
використати для того, щоб повернути панщину (такі чутки ширили поляки), прото-
кол за їх згодою підписував священик, зазначив історик8. Він висловив сподівання на 
те, що справа поділу Галичини, переворот 1849 р., розпущення сейму і надання т. зв. 
октройованої (він її називає «ефемерною») конституції врешті дочекаються свого 
дослідника. Огляд праць І. Кревецького засвідчив, що його сподівання справдилися.

Зазвичай дослідження Ю. Кміта мали більше причинковий характер, але й вони 
де в чому доповнювали складну мозаїку вже відомих подій ХІХ ст. Свого часу І. Фран-
ко наголошував, що про історію Австрії «новіших часів», з якою Галичина була понад 
сто років тісно пов’язана, написано чимало оглядів і спеціальних монографій. «Але 
для нашої руської громади, – зазначив він, – не надається ні одна з тих праць», через 

1 Там само. – С. 153.
2 Там само. – С. 156.
3 Кміт Ю. З сільських відносин у Галичині в середині ХІХ в. // Записки НТШ. – 1903. – Т. LIV. – 

С. 1–8.
4 Там само. – С. 1.
5 Там само. – С. 2.
6 Там само. – С. 7.
7 Там само. – С. 8.
8 Там само.
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те, що вони написані німцями або людьми інших «народностей», які майже всі збу-
вають «наші галицькі справи або дуже коротко та уривково або торочать про них 
нісенітниці»1. Свої праці він розглядав як такі, котрі повинні «дати товчок, а потроху 
й основу до дальших дослідів, доповнень і поправок, значить до поступу на тім полі». 
Як бачимо, представники львівської історичної школи М. Грушевського гідно про-
довжили розпочату відомим ученим справу і зробили вагомий внесок у дослідження 
історії Галичини кінця ХVІІІ–ХІХ ст. Варто погодитися з твердженням І. Франка про 
те, що «коли яка історія може бути вчителькою життя, то найскоріше історія власно-
го краю».

*   *   *
Підсумовуючи огляд наукового доробку учнів М. Грушевського, насамперед від-

значимо хронологічну протяжність та тематичну розмаїтість їхніх наукових зацікав-
лень. Справді, як про це, врешті, свідчить і наш аналіз, у фокусі уваги молодих га-
лицьких істориків перебувала доба української козаччини, визнана керівником 
школи за поворотний пункт нашої модерної історії та найактуальніше завдання на-
ціональної науки. Потреба реконструкції різнопланової проблематики козацького 
періоду з погляду українського історичного інтересу покликала до життя колективну 
археографічну працю, плоди якої лягли в основу багатьох новаторських, як на той 
час, студій і молодих дослідників, і самого М. Грушевського. Загалом, козакознавчий 
доробок львівського осередку й нині визнається фундаментальним для української 
науки.

Не менше уваги галицькі історики присвятили минулому своєї малої Батьківщи-
ни. І саме тут спостерігаємо широту спектру тематичних зацікавлень вихованців 
М. Грушевського, зумовлену вже їхніми власними дослідницькими смаками. Важли-
во, що сам керівник школи підтримував залюбування молодих людей історико-кра-
єзнавчою проблематикою, хоча це й до певної міри гальмувало реалізацію пріори-
тетних проектів.

Варто також наголосити, що наукові дослідження учнів М. Грушевського не обме-
жувалися історією України. Певну увагу приділяли вони різноманітним проблемам 
всесвітньої історії (С. Томашівський, М. Кордуба, М. Залізняк), етнографії та етноло-
гії (З. Кузеля, М. Кордуба), історичної географії (С. Рудницький, М. Кордуба), захід-
ного християнства (Б. Бучинський, О. Сушко) і т. ін. Помітною в їхньому доробку 
була також науково-популяризаторська праця, котру вихованці М.  Грушевського, 
вслід за вчителем, вважали для себе важливим громадським обов’язком.

Звичайно, студії представників львівської історичної школи далеко не рівноцінні. 
Їх критичний аналіз (особливо ранніх робіт) подекуди виопуклює методичні хиби, 
зрештою, зрозумілі для перших проб пера. Однак кожна наступна праця засвідчува-
ла зростання фахової майстерності, що особливо помітним було в аспекті ускладнен-
ня техніки та практики археографічного верстату. Саме джерелознавча вправність, 
за тогочасною історіографічною модою, вважалася молодими дослідниками основою 
історичного фаху. Промовистими тут є слова одного з найяскравіших представників 
львівської школи І. Крип’якевича: «[...] Науковий метод вимагає від дослідника як 
найбільш повного використання джерел. Тому хто береться до якоїсь праці, мусить 

1 Франко І. Півстоліття. Нарис історії Австрії від р.1840 до 1890 // Франко І. Зібрання творів: у 
50 т. – Т. 46, кн. 2. – К., 1986. – С. 7–8.
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вперед збирати і збирати без кінця потрібний матеріал, і тільки по довгих передвступ-
них заходах може приступати до власного досліду»1.

У парі зі згаданою джерелознавчою ґрунтовністю більшості студій галицьких іс-
ториків йшла вироблена у спілкуванні з учителем обережність історичного кон-
струювання, що зумовила виваженість і аргументованість зроблених висновків. Тож, 
незважаючи на значну часову відстань, науковий доробок представників львівської 
школи надалі приваблює україністів, свідченням чого є його присутність у сучасно-
му історіографічному дискурсі.

1 Крип’якевич І. Призабута література // Діло. – 1914. – Ч. 159. – С. 3.
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Проведене дослідження дає підставу вважати львівську історичну школу М. Гру-
шевського оригінальним схоларним явищем доби позитивізму. Згадана своєрідність 
виявилася передовсім у структурі школи. Адже якщо класичні наукові колективи тієї 
доби (згадаємо для прикладу львівську школу К. Ліске та московську школу В. Клю-
чевського) спиралися на університетські кафедри, а наукові товариства (Історичне 
товариство у Львові, якщо йдеться про школу К. Ліске, та Московське товариство 
російської історії та старожитностей – школа В. Ключевського) слугували лише до-
датковими майданчиками фахової комунікації, то щодо школи М. Грушевського мо-
жемо стверджувати цілковиту паритетність впливу на її становлення кафедри та 
НТШ як інституційних підвалин.

Утім, оскільки львівська кафедра, згідно зі своєю назвою, в аспекті проблематики 
охоплювала набагато ширший за українознавство східнослов’янський ареал вивчен-
ня, то вочевидь більш значущою науковою лабораторією стали секції, комісії та ви-
дання Товариства. Частина з них була створена його довголітнім головою саме з ура-
хуванням потреб української науки, котрі мали забезпечити кадри, виховані ним у 
львівській школі. Це, врешті, прискорювало структурну перебудову самого НТШ, 
наближаючи його до академічного взірця. Своєрідною сполучною школоутворюю-
чою практикою, котра компенсувала відсутність університетської кафедри (примі-
ром, для Ю. Кміта), були приватні заняття М. Грушевського зі своїми вихованцями, 
на яких керівник осередку мав змогу повніше з’ясувати мотивацію та можливості 
молодих дослідників.

Саме через згадані інституційні «фільтри» (кафедра, privatissima, НТШ) мали про-
йти студенти М. Грушевського, котрі виявили бажання під його керівництвом вивча-
ти українське минуле. При цьому молоді історики повинні були мати неабияку моти-
вацію, адже ані здобуття докторату, ані активна співпраця з виданнями Товариства, 
не давали можливості стабілізувати своє фінансове становище, не кажучи вже про 
спроможність утримувати сім’ю. Тож є всі підстави радше говорити, на противагу 
відомій тезі І. Крип’якевича, про «сотню» нереалізованих учнів М. Грушевського, ко-
трим забракло мотивації і вони, після перших спроб пера у бібліографічному відділі 
«Записок НТШ», були змушені піти «звичайною утертою хлібною стежкою гімназі-
ального учителя». Та й більшість із зарахованих нами до складу школи двадцяти двох 
учнів М. Грушевського, котрі таки спромоглися довести семінарійну працю до публі-
каторської якості, відомі в українській історіографії лише як автори оригінальних, 
але здебільшого причинкових студій. Свій скільки-небудь помітний слід у науці, 
фактично, залишили лише ті представники школи, котрі здобули докторати, склав-
ши своєрідне ядро львівського осередку.

Оригінальності галицькій школі, порівняно з іншими тогочасними дослідниць-
кими колективами, надає наявність у її складі жінки-дослідника, що було проявом 
процесів емансипації українського суспільства в Галичині. Характерно також, що 
Меланія Бордун походила з греко-католицького духовного середовища, котре також 
на зламі ХІХ–ХХ ст. залишалося джерелом кадрів національної інтелігенції.
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Необов’язковість для студентів-істориків навчальних курсів М. Грушевського в 
університеті, добровільний характер співпраці молодих учених з НТШ сформував і 
своєрідні комунікативні практики всередині школи, котрі, посилені згаданими вище 
віковими, ідейними та соціальними особливостями її представників, наклали відби-
ток на психологічний клімат осередку львівських українознавців. Завдяки проявле-
ним визначним лідерським здібностям М. Грушевського, який вміло поєднав щіль-
ний патронаж з підкресленою демократичністю та відвертістю взаємин, львівську 
школу характеризує значна стабільність. Вона виявлялася у домінуючому позитив-
ному психоемоційному фоні наукової праці, взаємодовірі та відвертості, власній 
жертовності (взорованій, врешті, на поведінці вчителя) для спільної справи, солідар-
ності в реалізації наукової програми і т. ін.

Попри деякі тертя, що часом виникали у взаєминах молодих учених з М. Грушев-
ським, саме приналежність до єдиної дослідницької традиції об’єднувала учнів дов-
кола вчителя. Дослідницький компонент наукової школи зближував істориків не 
менше за її розбудовані комунікативні практики, «цементуючи» міжособистісні кон-
такти. Узвичаєний у багатьох тогочасних творчих колективах конфлікт «батьків та 
дітей» у львівському осередку українознавців не простежується, за винятком випад-
ку з С. Томашівським. Тож не випадково, що конфліктні ситуації, котрі врешті при-
звели до кризи школи, приносилися ззовні та були викликані гіперболізованою ло-
яльністю деяких учнів М.  Грушевського до партикулярних цінностей ватажків 
галицької політики.

Заризикуємо припустити, що якби не Перша світова війна та вимушений виїзд 
видатного вченого з Галичини, згадана криза мала б не так руйнівну, як важливу для 
будь-якого творчого колективу катарсичну дію, адже вона наклалася на зміну поко-
лінь школи, що потребувало посиленої рефлексії попереднього схоларного досвіду і 
від учителя, і від учнів. І тоді ми дійсно могли би стати свідками формування нової 
львівсько-київської школи, адже М. Грушевський плекав плани після двадцяти років 
праці у Львові спенсіонуватися та переїхати до Києва.

Наше припущення підтверджує неодноразово відзначений потужний схоларний 
потенціал львівського осередку українознавців. Його проявом є хоча б швидка реге-
нерація ядра колективу у міжвоєнний час. Незважаючи на особисті непорозуміння, 
ускладнені ідейними суперечностями, частина колишніх представників львівської 
школи протягом короткого часу відновила роботу над реалізацією масштабної нау-
кової програми вчителя, спільно відроджуючи сформовані на зламі століть комуні-
кативні практики та почуваючи себе цілком комфортно у спілкуванні зі старшим 
колегою, попри кардинально змінену історіографічну та суспільно-політичну реаль-
ність. Відзначимо, що й тут М. Грушевський, за надзвичайно скрутних умов, намага-
ється відродити довоєнну практику патронажу над своїми львівськими учнями, 
включно з фінансовою опікою та професійними порадами. Це дало змогу не лише 
значно просунутися у своїх планах колишньому керівнику школи, але й багато в 
чому реалізувати творчі починання на той час уже зрілим галицьким дослідникам, 
позбавленим будь-якої підтримки польської держави. Поновлення професійних 
контактів між колишніми вчителем та учнями було важливим також для молодих 
київських дослідників – представників нової школи М. Грушевського, котрі значною 
мірою наслідували зауважені у спілкуванні з львівськими колегами комунікативні 
практики.
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Сказане, звісно, не дає підстав говорити про будь-яке відродження львівської 
школи чи її структурне «перетікання» у створений М. Грушевським у міжвоєнний 
час новий дослідницький осередок у Києві. Тут радше може йтися про подальшу реа-
лізацію раніше накопиченого схоларного потенціалу, що відбувалася паралельно й у 
взаємодії з процесами становлення та функціонування нової київської школи. На 
жаль, передчасна смерть М. Грушевського не дала можливості вповні реалізуватися 
згаданому потенціалу. Втім, його невичерпаність на момент цієї трагічної події засвід-
чують перші грушевськознавчі студії середини – другої половини 1930-х рр., ініціато-
рами яких великою мірою також були представники львівської історичної школи.

Згадані особливості функціонування львівської школи як дослідницького осеред-
ку уможливили блискучі для українознавства результати її діяльності. Науковою 
спеціалізацією школи стала доба козаччини. Опрацьовані представниками галиць-
кого колективу козакознавчі сюжети на підставі уперше віднайденого в багатьох єв-
ропейських колекціях документів створили справжню епоху в українській науці та 
донині здебільшого не втратили своєї актуальності. Саме завдяки мозольній праці 
молодих учених, їхній учитель міг планомірно творити перший вітчизняний 
гранд-наратив, запрезентований в «Історії України-Руси». Та й численні дослідження 
різнопланової регіональної історичної проблематики (суспільно-політичної, соціо-
культурної, історико-церковної та ін.) стали суттєвим внеском у вивчення минулого 
західноукраїнських земель. Відзначимо, що сформовані під керівництвом М.  Гру-
шевського наукові зацікавлення більшість його учнів продовжувала реалізовувати 
протягом цілого творчого життя.

Двадцятиліття існування школи в активній фазі, а також шість років відродженої 
співпраці вчителя з деякими учнями у міжвоєнний час, дають підстави говорити про 
львівську історичну школу як найбільш вагоме у своїх наслідках схоларне явище в 
нашій гуманітаристиці. Ця значущість є багатоаспектною. Для сучасників найбільш 
очевидним був згаданий внесок школи у випрацювання широкого спектру конкрет-
но-історичних досліджень. У вічі також впадало інституційне лідерство вихованців 
львівського осередку (С. Томашівський, М. Кордуба, І. Крип’якевич), котрі у міжво-
єнній Польщі очолили українознавчі кафедри та історичні структури НТШ. Дещо 
відкладеним у часі став вплив виробленої М.  Грушевським схоларної традиції на 
українську науку ХХ ст. У цьому випадку, попри тривалі гострі дискусії довкола 
спадщини історика на Батьківщині та в діаспорі, бачимо постійні намагання бага-
тьох українських учених минулого і сучасності пов’язати власну наукову генеалогію 
зі схоларною традицією видатного дослідника.

У нашому дослідженні ми практично не торкалися проблеми дефінітивних озна-
чень львівського осередку українознавців, що працював під керівництвом автора 
«Історії України-Руси». На нашу думку, найбільш поширені на сьогодні означення на 
кшталт «львівська історична школа М. Грушевського», «галицька історична школа 
М. Грушевського» чи «школа М. Грушевського у Львові» є цілком коректними з нау-
кознавчого погляду і можуть вживатися як синонімічні. Йдеться, повторимося, про 
те, щоб поєднати в одному понятті особу творця школи, а також місце її виникнення 
та функціонування.

Натомість значно менше в літературі звертається уваги на схоларну типологію 
львівського українознавчого співтовариства. Опрацьовані джерела та література да-
ють нам підставу схарактеризувати галицький осередок М. Грушевського як універ-
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сальну школу лідерського типу. Лідерство видатного вченого беззастережно визна-
валося його вихованцями і носило інтелектуальний та інституційний характер. 
Згаданий універсалізм полягав у поєднанні дидактичних завдань школи з одночас-
ним творенням нової української історичної ідеології. Її теоретичну модель запропо-
нував та постійно удосконалював творець школи, натомість солідарними зусиллями 
всі її представники нарощували сконструйований Учителем концептуальний скелет 
«м’язами» історичної реконструкції. У цьому випадку можемо відзначити поступове 
набування школою рис нового історіографічного напрямку, що й було фактично за-
вершено учнями М. Грушевського у повоєнний час у вигляді «державництва». Таке 
поєднання в одному схоларному феномені рис класичних «дидактичної» та «історіо-
софської» шкіл було унікальним в українській науковій культурі. Тут як певні схо-
ларні паралелі, за деякого зрозумілого спрощення, спадають на згадку школи Лео-
польда Ранке та Василя Ключевського.

Насамкінець зазначимо, що наша книга далеко не вичерпує всіх аспектів львів-
ського схоларного феномену. Подальше його дослідження може пролити світло на 
низку актуальних питань – окреслити вагомість внеску представників львівської іс-
торичної школи у публічний дискурс Галичини та Наддніпрянщини, висвітлити 
освітні та культурно-просвітницькі ініціативи учнів М. Грушевського, усебічно від-
творити особливості непублічного сприйняття широкопланової діяльності пред-
ставників галицького осередку (за матеріалами щоденників, мемуарів, приватного 
листування), специфіку сприйняття творчого доробку школи поза фаховим середо-
вищем і т. ін. Вельми перспективними виглядають подальші джерелознавчі пошуки 
праць учнів М.  Грушевського, особливо їхніх ранніх проб пера, котрі відклалися, 
приміром, у важкодоступних для українського дослідника архівах західноєвропей-
ських університетів. Важливими видаються також студії, присвячені проблемі побу-
тування та трансформації започаткованої видатним ученим схоларної традиції в 
українській інтелектуальній культурі ХХ ст. На черзі також створення синтетичної 
праці про науково-організаційну діяльність Великого Українця.
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РЕЦЕНЗІЇ НА ДОКТОРСЬКІ ПРАЦІ З ІСТОРІЇ 
ПРЕДСТАВНИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ

Археографічна передмова

Тексти рецензій подаються мовою оригіналу, зі збереженням усіх особливостей 
мови авторів, з мінімальним наближенням до сучасної пунктуації та правопису 
(наприклад, у рецензіях М. Грушевського до дієслів приєднано частку -ся). Усі тек-
стові скорочення, за винятком загальноприйнятих, розкриваються у квадратних 
дужках. Авторські текстові зміни відзначені у посторінкових виносках. Переклади 
іншомовних слів подано у квадратних дужках безпосередньо у відповідному тек-
сті. Авторські підписи розширені та, незалежно від їх місця за авторським варіан-
том, подані внизу праворуч.

Польські рецензії Людвіка Фінкля та Броніслава Дембінського українською пе-
реклав В. Тельвак.



381

Додатки

Оцінка дісертації п. Ом. Терлецького: Козаки на Білій Руси в р. 1654–6, предложе-
ної ним для осягнення степеня доктора філософії.

Розвідка д. Терлецького присьвячена епізоду, що перед тим не звертав на себе ува-
ги істориків, хоч для політичної ситуації східної Европи того часу він досить важ-
ний – участи козаків в окупації Білої Руси 1654–6 рр. Автор використав московські 
урядові акти, не використані перед тим (а й потім) ніким з учених, що дає його роз-
відці не тілько характер повної самостійности, але й повної новини. На підставі їх 
дає він короткий, але досить докладний образ воєнної акциї козаків, потім слідить 
політичні змагання козацтва, як вони зазначилися в сім епізоді, й конфлікти їх з зма-
ганнями московської політики. Сі спостереження, дотикаючи питання мало ще й 
досі виясненого в літературі – державних змагань козачини, мають особливу цін-
ність. Взагалі розвідку д. Терлецького треба признати невеликим, але цінним вкла-
дом в наукову літературу, і вимогам докторської дісертації, на мій погляд, вона впо-
вні відповідає.

У Львові 10 (23) / ІІ [1]902
М. Грушевський [підпис], проф[есор] унів[ерситету]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 58. Рукопис.

Zgodnie z powyższą oceną prof. Hruszewskiego uznaję pracę p. O. Terleckiego za roz-
prawę doktorską. Autor zwrócił w niej uwagę na dotąd nieopracowany epizod wojny pol-
sko-moskiewskiej z lat 1654–1656, t. j. na udział Kozaków w tej wojnie pod Zołotarenką i 
oznaczył z ścisłością metodyczną pochód i akcję wojsk kozackich. Część druga rozprawki, 
w której autor usiłuje dowieść, że Kozacy w przeciwieństwie do Moskwy dążyli do wytwo-
rzenia organizacyi, opartej na włościaństwie polega, zdaniem mojem, na blędnem pojmo-
waniu aspiracyj atamanów i pułkowników kozackich. Ale i ta część świadczy, że p. Terlecki 
umie zadawać sobie i rozpatrywać zagadnienia dziejowe.

Lwów d[nia] 25/III 1902 L. Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 58. Рукопис.
Переклад
Згідно з наведеною вище оцінкою проф. Грушевського, визнаю працю О. Терлець-

кого докторською дисертацією. Автор звернув у ній увагу на перед тим неопрацьова-
ний епізод польсько-московської війни 1654–1656 років, тобто на участь козаків у тій 
війні під проводом Золотаренка і визначив з методичною точністю похід та акцію 
козацьких військ. Друга частина праці, в котрій автор намагається довести, що, на 
противагу Москві, козаки прагнули до витворення опертої на селянстві організації, 
полягає, на нашу думку, у хибному розумінні намірів козацьких отаманів і полковни-
ків. Проте і ця частина свідчить, що п. Терлецький вміє задавати собі та вирішувати 
історичні питання.

Львів д[ня] 25/III 1902 Л. Фінкель [підпис]
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Предложена для осягнення докторського степеня п. Стефаном Томашівським 
праця п. т. «Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р.» більш ніж відповідає вимогам, 
будучи ширшою науковою, вповні самостійною монографією, методично зробленою 
на підставі нового, автором зібраного матеріалу.

У Львові, 27/VI (10/VII) [1]904
Мих. Грушевський [підпис], проф[есор] унів[ерситету]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 66. Рукопис.

Rozprawa p. Stefana Tomaszewskiego p. t. «Narodni ruchy w Hałyckij Rusy 1648 r.», 
sparta na materiale źródłowym, zaczerpniętym z Aktów Grodzkich i Ziemskich i wydanym 
przez kandydata, czyni w zupełności zadość wymaganiom stawianym do dysertacyj doktor-
skich. Autor jej skrzętnie zebrał i zestawił wiadomości o buntach chłopskich na Rusi Halic-
kiej bezpośrednio przed i podczas napadu Chmielnickiego w r. 1648. Uznaję rozprawę za 
celującą.

L. Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 66. Рукопис.
Переклад
Праця п. Степана Томашівського п. н. «Народні рухи в Галицькій Русі 1648 р.» 

оперта на джерельному матеріалі, віднайденому в актах гродських і земських і вида-
ному кандидатом, цілковито задовольняє вимоги, котрі ставляться до докторських 
дисертацій. Автор її старанно зібрав і зіставив відомості про селянські бунти на Га-
лицькій Русі безпосередньо перед і під час нападу Хмельницького в 1648 р. Визнаю 
працю відмінною.

Л. Фінкель [підпис]
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Предложена п. Олександром Сушком для осягнення докторського степеня праця 
п. т. «Впровадженнє єзуїтів до Польщі» (разом з иньшими [роботами]) вповні відпо-
відає вимогам, як самостійно і методично зроблена наукова студія.

У Львові, 27/VI (10/VII) [1]904
Мих. Грушевський [підпис], проф[есор] унів[ерситету]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 106. Рукопис.

Poszukiwania p. Aleksandra Suszki tyczące się powołania i działalności Jezuitów w 
Polsce przed Unią Brzeską przynoszą kilka wiadomości nowych. Opracowania, przedłożone 
przez kandydata, dają mu pełne prawo do przystąpienia do rygorozów ustnych. Zauważyć 
jednak należy, że autor nie panuje jeszcze nad zebranym materiałem, przecenia rezultaty 
swych badań i podaje ję w przesadniczej formie. Dla tego przyznaję jego dysertacji p. t. 
«Wprowadżenije Jezuitiw do Polszczi» tylko stopień dostateczny.

L. Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 106. Рукопис.
Переклад
Розвідка п. Олександра Сушка, котра стосується покликання єзуїтів до Польщі та 

їхньої діяльності перед Берестейською унією, дає декілька нових відомостей. Запро-
понована кандидатом праця дає йому повне право приступити до усних іспитів на 
ступінь доктора. Однак слід зауважити, що автор ще не панує над зібраним матеріа-
лом, переоцінює результати своїх досліджень і наводить їх у гіпертрофованій формі. 
З огляду на це оцінюю його дисертацію п. н. «Впровадження єзуїтів до Польщі» лише 
оцінкою «задовільно».

Л. Фінкель [підпис]
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Rozprawa p. Bohdana Barwińskiego p. t. «Zygmunt Kejstutowicz, wielki książy litewsko- 
ruski 1432–1440, istoryczna monografija» (Źowkwa 1905 str. 169) kreśli przebieg życia i 
rządów na Litwie wielkiego księcia Zygmunta Kejstutowicza i jest pierwszem wszechstron-
nem opracowaniem zagadkowej tej postaci. Autor zbiera wszystkie, chociażby najdrobniej-
sze, wzmianki żródłowe o Zygmuncie, w licznych uwagach i ekskursach stawia je i ocenia 
krytycznie, liczy się z każdem zdaniem wypowiedzianem w literaturze historycznej o rzą-
dach i polityce wielkiego księcia i usiłuje podać obraz zupełny i wyraźny calej jego działal-
ności. Sumienności autora i pracowitości nie dorównywa jednakże przenikliwość jego hi-
storyczna: wielu kwestyj (np. stanowisko Zygmunta wobec Jagiełły i Polski w latach 
1432–1435) nie zdołał przekonująco rozwiązać. Skrupulatnie zebrany materiał przygniata 
autora.

Mimo to praca p. Barwińskiego posiada rzetelną wartość naukową, rozbiór żródeł odno-
szących się do zgonu Zygmunta jest trafnym i wyczerpującym; itinerarium wielkiego księ-
cia dokładnem a wydanie dokumentów unii z lat 1432–1437 z oryginałów umiejętnie doko-
nanem.

Uznaję rozprawą p. Bohdana Barwińskiego za zupełnie wystarczającą.
L. Finkel [підпис]

Godzę się w ten sąd. [Bronisław] Dembiński [підпис].
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 162. Рукопис.
Переклад
Праця п. Богдана Барвінського п. н. «Жигимонт Кейстутович, великий князь ли-

товсько-руський 1432–1440, історична монографія» (Жовква, 1905, стр. 169) змальо-
вує перебіг життя та правління великого князя Сигізмунда Кейстутовича та є пер-
шим всебічним опрацюванням тієї загадкової постаті. Автор збирає всі, хоч би й 
найдрібніші, джерельні згадки про Сигізмунда, в численних примітках та екскурсах 
наводить їх і критично оцінює, рахується з кожною думкою, висловленою в історич-
ній літературі про правління та політику великого князя і намагається подати повну 
і виразну картину всієї його діяльності. Однак сумлінності та працьовитості автора 
не дорівнює його історична проникливість: багато проблем (наприклад, становище 
Сигізмунда стосовно Ягайла і Польщі у 1432–1435 роках) він не зміг переконливо 
розв’язати. Скрупульозно зібраний матеріал домінує над автором.

Незважаючи на це, праця п. Барвінського має справжню наукову цінність, аналіз 
джерел, котрі стосуються загибелі Сигізмунда, є вдалим і вичерпним; itinerarium 
[опис подорожі] великого князя – докладним, а видання документів унії з 1432–1437 
років з оригіналів майстерно виконаним.

Визнаю розвідку п. Богдана Барвінського цілком достатньою.
Л. Фінкель [підпис]

Погоджуюся з цим висновком. [Броніслав] Дембінський [підпис]
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Дісертація п. Івана Крипякевича п. т. «Козаччина і Баторієві вольности» склада-
ється з двох частин, одна містить огляд еволюції української козаччини в XVI в., дру-
га характеризує баторієву реформу і означає місце в розвою козацької верстви сеї 
реформи1, а особливо віднайденої автором баторієвої грамоти 1582 р. Як ціла праця, 
так особливо розділи її присвячені загальному оглядови еволюції козаччини, вияв-
ляє комбінативний, синтетичний хист автор, безсумнівно цінний, хоч у своїм нахилі 
до ширших узагальнень і перспектив автор іде часом задалеко, спираючися на відо-
мостях не дуже певних або анахроністичних, на згадках глухих і невиразних; так 
напр. ґрунтовані гадки його про істнованнє козацьких громад в подніпрянських мі-
стах в середині XVI в., про компетенції козацьких отаманів кінця XVI в.2 (закону 
1600 р.); тяжко згодитися з ним в тих випадках де він бачить скристалізовану козаць-
ку політику, планову3 боротьбу козаччини за свої права в третій четвертині XVI в., в 
1570 і 1580 рр. Але поруч того знаходимо і безперечно вірні і вдатні виводи і спосте-
реження. Ще більше треба се сказати про розділи присвячені спеціально баторієвій 
реформі, хоч і тут не можна згодитися з автором, мов би то Жигимонт Август і Бато-
рій не тільки «дають козачині вольности», але й «легалізують козацький устрій» (с. 
44), як також і з гадкою його, що надання сих вільностей «відразу звело козаччину з 
ширших филь опозиційности і революційности на мутну воду компромісів» (с. 46); 
загальна оцінка і тут місцями довільна.

За всім тим позитивні сторони праці далеко підіймаються над деякими слабшими 
її сторонами. Вартість її значно підіймає також та обставина, що праця оперта в зна-
чній мірі на самостійно зібранім і старанно обробленім матеріалі. В авторі маємо 
безперечно солідного і наукового дослідника. Як докторська дісертація, праця його4 
дає більше ніж можна бажати від пересічної докторської дісертації.

Михайло Грушевський [підпис], проф[есор] унів[ерситету]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 108–108 зв. Рукопис.

Rozprawa p. Iwana Krypiakiewicza p. t. «Kozaczczyna i Batorijewi wolnosty», zamiesz-
czona jako wstęp do wydawnictwa «Materiałów do historii ukraińskiej Kozaczyzny po r. 
1631» (Żereła do ist. Ukrainy-Rusy t. VIII str. 1–46), oparta na wydanych źródłach i no-
wych rękopiśmiennych aktach, odszukanych przez autora głównie w zbiorach Muzeum 
XX.  Czartoryskich, stwierdza trafnie, że «Zygmunt August i Stefan Batory dali pierwsze 
wolności Kozakom i ulegalizowali ich ustrój» (str. 44). Ten ustrój autor5 bada szczegółowo i 
wszechstronnie, składa przy tem dowody znajomości literatury historycznej, odnoszącej się 
do omawianej kwestyi, zwłaszcza prac Al. Jabłonowskiego, Jarosza i Storożenki. Wprawdzie 
nie zdołał się autor otrząść z utartych wyobrażeń, raczej poetycznych niż historycznych, o 
Kozakach; pewna preocupacya nie dozwolila mu zrozumieć w pełni nawet aktu Stefana 
Batorego (wydanego w Rydze 9. IV 1582), odszukanego przez autora w Tekach Naruszewi-
cza i po raz pierwszy ogłoszonego w Acta Historica t. XI str. 145 przez ks. Polkowskiego, nie 

1 «сеї реформи» надписане як вставка над рядком.
2 «кінця XVI в.» надписане олівцем як вставка над стрічкою.
3 «планову» надписане як вставка над рядком.
4 «його» надписане над перекресленим словом «автора».
5 «autor» надписане як вставка над рядком.
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poddał też krytyce podania Paprockiego i t. p., nie wyzyskał teź wszystkich źródeł (n. p. t. 
IX Documenta privitore Hurmuzakiego).

Wogólności jednakże praca p. Krypiakiewicza napisana z talentem literackim, poparta 
zbiórem aktów (str. 1–368) starannie wydanych, zasługuje na uznanie jako dysertacja dok-
torska, wystarczająca do dopuszczenia autora do dalszych stadijów celem egzaminów ści-
słych celem uzyskania stopnia doktora filozofii.

Lwów 10. XII 1910
L. Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 107–107 зв. Рукопис.
Переклад
Праця п. Івана Крип’якевича п. н. «Козачина і Баторієві вольності», розміщена як 

вступ до видання «Матеріали до історії української козаччини по 1631 р.» («Жерела 
до історії України-Руси», т. VIII, стр. 1–46), оперта на виданих джерелах і нових руко-
писних актах, віднайдених автором переважно у збірках Музею князів Чарто-
рийських, слушно стверджує, що «Сигізмунд Август і Стефан Баторій дали перші 
вольності козакам та легалізували їх устрій» (стр. 44). Цей устрій автор досліджує 
докладно та всебічно, при цьому засвідчуючи ознайомленість з історичною літерату-
рою, котра стосується обговорюваної проблеми, особливо праць А. Яблоновського, 
Яроша і Стороженка. Щоправда, не зміг автор позбутися стереотипних уявлень, рад-
ше поетичних, аніж історичних, про козаків; певна емоційність не дала змоги йому 
вповні зрозуміти навіть акт Стефана Баторія (виданий у Ризі 9.IV 1582), віднайдений 
автором у Теках Нарушевича і вперше виданий в Acta Historica, т. XI стр. 145, кс. 
Польковським, не піддав також критиці подання Папроцького і т. ін., не віднайшов 
також усіх джерел (напр., т. IX Documenta privitore Гурмузакі).

Загалом, однак, праця п. Крип’якевича написана з літературним талантом, під-
перта збіркою старанно виданих актів (стр. 1–368), заслуговує на визнання як док-
торська дисертація, достатня для допущення автора до подальших докторських іс-
питів з метою здобуття ступеня доктора філософії.

Львів 10. XII 1910
Л. Фінкель [підпис]
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Оцінка докторської дісертації п. Ів. Джиджори «Економічна політика російського 
правительства супроти України в 1710–1730 р.».

Економічне житє Гетьманщини взагалі досі дуже мало освітлене і економічна по-
літика російського правительства супроти неї тільки принагідно зачіплювалася в до-
теперішніх студіях (між іншим в статтях того ж автора: «Причинки до історії відно-
син рос[ійського] правительства» і «Матеріали арх[іву] юстиції до історії 
Гетьманщини»). В предложеній праці автор, звернувшися до архивальних, недруко-
ваних матеріалів (Харківського історичного архиву, Архиву міністерства юстиції, 
Румянцевського музея), вперше дав широкий, деталічно пророблений образ з сеї 
сфери. Представив стан української торговлі в перших десятиліттях XVIII в., ті пере-
пони, з якими вона стрічалась, схарактеризував торговельну політику російського 
політика і її руїнні впливи на українську торговлю, котру з «квітучого стану», в якім 
застала її по Мазепі, звела до розбитків епохи Апостола, і то в значній мірі відсунула 
від них тубильне українське козацтво, а передала в руки великоросійських купців і 
«розночинців». Автор влучно вказав в сій політиці поруч впливів сучасного меркан-
тилізму також спеціальні політичні мотиви – московські централістичні змагання, 
представивши сю торговельну політику1 як одну з складових частин програми «при-
бирання к рукам Малой Россіи». Коментар до правительственних розпоряджень 
дано з повним знанням діла. Виклад документальний, строго науковий (міг би бути 
більш переглядним і прозорим). Праця становить цінну вкладку в наукову літерату-
ру Гетьманщини і викликала широке заінтересованнє. Як докторська дісертація вона 
більше ніж відзначаючо вдоволяє вимогам.

Мих. Грушевський [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 156–156 зв. Рукопис.

Zgadzam się z powyższą oceną i aprobuję rozprawę p. Iwana Dżydżory jako dysertację 
doktorską.

Ludwik Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 156 зв. Рукопис.
Переклад
Погоджуюся із наведеною вище оцінкою та визнаю працю п. Івана Джиджори 

докторською дисертацією.
Людвік Фінкель [підпис]

1 «представивши сю торговельну політику» надписане як вставка над рядком.
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Оцінка дісертації п. Федора Срібного: «Студії над організацією львівської Ставро-
пігії від кінця XVI до половини XVII в.».

Вихідною точкою праці п. Срібного була критика останньої монографії присвяче-
ної Ставропігії: А.  Криловского «Львовское Ставропигиальное братство», 1904, на 
котру п. Срібний надрукував більшу рецензію (Записки Наукового тов[ариства] 
ім. Шевченка т. LXXV, 19071, ст. 171–195), де піддав сю монографію основній критиці, 
вказавши її слабі сторони. Після сього поставив він своїм завданнєм докладніше 
прослідити питання в історії Ставропігії, не вияснені, або хибно освітлені попередні-
ми дослідниками. З сих студій його досі появилося три (Записки т. 106 і 108), а третя, 
прийнята вже до друку в записках, має появитися незадовго, п. т. Матеріальне стано-
вище братчиків. Сі глави дають добре, солідне свідоцтво роботи. Автор старанно 
використовує друкований матеріал і доповняє його приступним йому архивальним 
(з актів Ставропігії й львівського архива) – особливо в гл. ІV.

Коли місцями спостерігаються недосить умотивовані виводи, то в сумі треба при-
знати, що автор переважно добре освітлює ріжні сторони житя брацтва, виясняє 
значінє місцевого українського міщанського елємента в заснованню і розвою брац-
тва і ті засоби, котрими2 воно при тім роспоряджало. Як докторська дісертація, пра-
ця ся заслугує вищої, відзначаючої ноти.

Мих. Грушевський [підпис], проф[есор] унів[ерситету]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 188–188 зв. Рукопис.

Przystępuję do powyższej oceny i uznaje rozprawę p. Teodora Sribnego za dysertację 
doktorską.

12. VII 1912. Ludwik Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 188 зв. Рукопис.
Переклад
Приєднуюся до запропонованої вище оцінки та визнаю працю п. Федора Срібно-

го докторською дисертацією.
12. VII 1912. Людвік Фінкель [підпис]

1 «1907» надписане як вставка над рядком.
2 «котрими» повторене двічі.
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Оцінка докторської дісертації п. Василя Герасимчука: «Виговський і Юрій Хмель-
ницький».

П[ан] Василь Герасимчук від довшого часу спеціально працює над історією подій 
по смерти Б. Хмельницького (гетьманства Виговського, Ю. Хмельницького і Тетері). 
Предложена тепер ним студія була першою в ряду їх (вийшла р. 1904, в Записках Н[а-
укового] тов[ариства] ім. Шевченка, т. LIX). Р[оку] 1906, в «Науковім Збірнику», при-
св[яченому] Проф. М. Грушевському, вийшла невеличка розвідка його: «Перед Чуд-
нівською кампанією» (с. 288–300). Потім, р. 1910 в Записках (т. 87–[8]9) надрукована 
була довша студія його: «Виговщина і Гадяцький трактат» (ст. 95). Нарешті тепер дру-
кується (почавши від т. 110 Записок) велика студія «Чуднівська кампанія 1660 р.». 
Взяті в сумі сі студії п. Герасимчука становлять цінну вкладку в історію козаччини 
XVII в.: автор не тільки старанно використав друковані джерела і літературу сеї доби, 
але й значно доповнив їх самостійними заняттями в архівах і бібліотеках (бібліотеці 
імени Осолінських у Львові, Ягайлонській, Чарторийських і в матеріалах зібраних 
Академією Наук в Кракові, бібл[іотеці] орд[инації] Красінських і Замойських в Вар-
шаві, в Публичній бібліотеці в Петербурзі), як також деякими матеріалами з иньших 
зборів, одержаних дорогою кореспонденції. В обробленню їх виявляє совісність і на-
уковість, поруч аналізи подій бачимо в його працях також нераз досить широкий їх 
синтез. Оцінюючи таким образом предложену дісертацію разом з иньшими, тісно з 
нею звязаними працями п. Герасимчука, не вагаюся признати її вповні відповідною 
як на докторську дісертацію, з нотою відзначаючою.

У Львові, дня 15 (28). Х [1]912. Михайло Грушевський [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 197–197 зв. Рукопис.

Zgadzam się z powyższą oceną.
23/ХІ 1912. L. Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 197 зв. Рукопис.
Переклад
Погоджуюся із наведеною вище оцінкою.
23/ХІ 1912. Л. Фінкель [підпис]
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Оцінка дісертації п. Івана Кревецького п. т.: «Руська самооборона на галицько- 
угорськім пограничу 1848–9 рр.».

Дісертація ся складається з двох окремих розвідок, одна присвячена «оборонній 
організації руських селян на галицько-угорськім пограничу», заініційованій в 1848 р 
краєвим галицьким правительством, друга – «баталіонови руських стрільців», орга-
нізованому «Руською Радою» в 1848 р. Вони входять в серію праць автора, присвяче-
них сим переломовим в історії Галичини літам, 1848–1850, котрими спеціально він 
займається від ряду літ – «Аграрні страйки 1848–9 рр.» (1906), «Цуцилівська тріво-
га», «До історії національних гвардій», «З виборчого руху 1848 р.», «Справа ст. Го-
шовського» (1909), «Справа поділу Галичини в рр. 1846–1850» (1910), і вкінці найно-
віша – Проби організування руських національних гвардій в Галичині 1848–9  рр. 
(1913, – Записки Науков[ого] тов[ариства] ім. Шевченка т. 113). Як сі праці, так і 
предложена дісертація старанно використовує приступний авторови – друкований, 
а почасти також і недрукований матеріал, визначається солідною інтерпретацією 
його, тверезим і обєктивним судом, оцінюючи сі праці1 в сумі треба признати їх цін-
ною вкладкою в історію Галичини ХІХ в., яка вносить нераз багато нового в наше 
розуміннє її. З огляду на се предложену дісертацію вважаю вповні відповідною для 
своєї ціли – докторського степеня.

Михайло Грушевський [підпис], проф[есор] унів[ерситету]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 267–267 зв. Рукопис.

Ocena rozprawy p. Iwana Kreweckiego pt. «Ruśka samoborona na hałyćko-uhorśkim 
pohranyczu 1848–1849» (Lwów 1912. str. VII + 83).

Rozprawa p. Kreweckiego o samoobronie na galicyjsko-więgierskim pograniczu przez 
włościan ruskich opiera się w głównej mierze na materiałach zebranych przez Komisarza 
cyrkularnego Ostermana (ukr[aińska] bibl[ioteka] nauk[owa] tow[arzystwa] im. Szewczen-
ki), i na współczesnych wiadomościach w czasopismach (Zoria Hałycka, Nowyny). Dzięki 
gruntownej znajomości historycznych opracowań Helferta, Rustowa i t. d. autor skreślił 
organizację tej obrony w związku z ruchem ruskim w Galicji udatnie i wyczerpująco, o ile 
oczywiści można to uczynić bez aktów Namiestnictwa we Lwowie i archiwum Ministerstwa 
wojny we Wiedniu. Rzecz napisana naukowo i objektywnie, co już stwierdził Dr. Br. Łoziń-
ski w Kwartalniku Hist[orycznym] (t. XX str. 350–353), daje kand[ydatowi] p. Iwanowi 
Kreweckiemu, autorowi licznych innych rozpraw z tej epoki, pełne uprawnienie przystąpie-
nia do egzaminów ścisłych celem uzyskania stopnia doktora filozofii.

Lwów 4. VII 1913
Prof. Dr. L. Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 266. Рукопис.
Переклад
Оцінка праці п. Івана Кревецького п. н. «Руська самооборона на галицько-угор-

ськім пограничу 1848–1849» (Львів 1912. стр. VII + 83).
Праця п. Кревецького про самооборону руських селян на галицько-угорському 

прикордонні спирається головно на матеріали, зібрані окружним комісаром Остер-

1 «сі праці» надписане як вставка над рядком.
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маном (українська наукова бібліотека Товариства ім. Шевченка), і на тогочасні відо-
мості у періодиці («Зоря Галицька», «Новини»). Завдяки ґрунтовній обізнаності з іс-
торичними опрацюваннями Гелферта, Рустова i т. д. автор вдало і вичерпно змалював 
організацію цієї оборони, пов’язавши її з руським рухом у Галичині, зрозуміло, на-
скільки це можна було зробити без актів намісництва у Львові та архіву Міністерства 
війни у Відні. Праця написана науково та об’єктивно, що вже відзначив д-р. Бр. Ло-
зинський в «Kwartalniku Historycznym» (т. XX, стр. 350–353), дає кандидату п. Іванові 
Кревецькому, автору багатьох інших праць, що стосуються цієї епохи, повне право 
приступити до докторських іспитів з метою отримання ступеня доктора філософії.

Львів, 4. VII 1913
Проф., д-р Л. Фінкель [підпис]

Оцінка докторської дісертації п. Івана Шпитковського «Матеріали до історії колі-
ївщини – Мемуари ржищівського трінітарія і Дом. Завроцкого».

Мемуарна література коліївщини, досить багата і цінна, досі майже не простуді-
йована. Докторанд від довшого часу спеціально займався її критичним оброблен-
ням; ширша праця, присвячена критичному переглядови сеї мемуарної літератури, 
відома мені в рукописи, бо без архивальних екскурсій автор не міг розв’язати деяких 
поставлених питань. Предложені дві розвідки (разом з приготовленою до друку тре-
тьою) входять як епізоди в сю ширшу студію, займаючися поодинокими, доти не пу-
блікованими мемуарами; автор пильно розбирає і критично оцінює їх вірогідність й 
історичну вартість; в другій з них подає заразом самостійно переведений перегляд 
загальних моментів сього руху. Праці сі вволяють вимогам докторської дісертації.

11/ІІ [1]914. Проф. Мих. Грушевський [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 333–333 зв. Рукопис.

Zgadzam się z powyższą oceną.
14/5. 1914. L. Finkel [підпис]
ДАЛО. – Ф. 26. – Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспи-

тів і висновки про докторські дисертації). – Арк. 333 зв. Рукопис.
Переклад
Погоджуюсь із наведеною вище оцінкою.
14/5.1914. Л. Фінкель [підпис]
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БІОГРАМИ ЛЬВІВСЬКИХ УЧНІВ 
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Барвінський Богдан Олександрович (15.07.1880 – 08.02.1958) – історик, бібліограф, архі-
віст, педагог. Народився в м. Тернополі в сім’ї педагога, політичного і громадського діяча. 
Початкову освіту здобув у Тернополі і Львові; середню – у львівській Академічній гімназії. У 
1898–1901, 1902–1903  рр. навчався на філософському факультеті Львівського, в 1901–
1902 рр. – Віденського університетів. У 1901–1903 рр. – аплікант Крайового архіву гродських 
і земських актів у Львові. У 1904–1905 рр. – на військовій службі. У 1907 р. у Львівському 
університеті захистив докторську дисертацію «Жигимонт Кейстутович – великий князь ли-
товсько-руський 1432–1440». В 1907 р. отримав стипендію ім. К. Володкевича на продовжен-
ня навчання за кордоном: студіював у Берлінському університеті (1907–1908). Від 1908 до 
1919 рр. працював на різних посадах у бібліотеці Львівського університету, був звільнений 
через відмову скласти присягу на вірність польській державі. Викладав у приватній жіночій 
гімназії сестер-василіянок (1921–1924), у приватній жіночій учительській семінарії Україн-
ського педагогічного товариства у Львові (1923–1924 і 1926–1929), у приватній жіночій гімна-
зії «Рідна школа» цього ж товариства (1923–1939). У 1918–1922 рр. – працював у бібліотеці 
«Народного дому» у Львові, упорядкував її рукописний відділ. Бібліотекар бібліотеки НТШ 
(1919, 1924–1925). У 1928–1929 рр. залучений Львівською дирекцією публічних робіт до упо-
рядкування Технічної бібліотеки (уклав інвентар і картковий каталог). У 1937–1939 рр. – пра-
цівник бібліотеки «Студіон». У жовтні 1939 – липні 1941 рр. – директор, а в 1941–1942 рр. – 
заступник директора бібліотеки Львівського університету, у 1943–1944  рр. – бібліотекар 
об’єднаної бібліотеки товариства «Народний дім» і НТШ. У 1944–1947 рр. – завідувач відділу 
рукописів Львівської філії бібліотеки АН УРСР. У 1947 р. під час переслідувань радянською 
владою української інтелігенції звільнений з роботи. Член багатьох товариств: НТШ (1902), 
нумізматично-археологічного у Кракові (1909), Польського геральдичного товариства у 
Львові (1909), Товариства охорони українських пам’яток минувшини у Львові (1914), член-ко-
респондент ц-к. архівної ради у Відні (1916), Ставропігійського інституту (1919). Помер і по-
хований у Львові.

Бордун Меланія Дмитрівна (17.07.1886 – 05.02.1968) – історик, бібліотекар, педагог, гро-
мадська діячка. Народилася в селі Хлівчани Рава-Руського повіту (сьогодні – Сокальський 
район Львівської області) в сім’ї греко-католицького священика. У 1907 рр. закінчила приват-
ну жіночу гімназію Софії Стшалковської у Львові. У 1907–1911 рр. навчалася у Львівському, 
згодом – у Віденському (1912) університетах. Від 1912 р. працювала в бібліотеці Національно-
го музею у Львові. Від 1913 р. – звичайний член НТШ. У 1914–1921 рр. – вчителька в гімназії 
сестер василіянок у Львові. У 1921–1939 рр. – вчителька та директор Українського інституту 
для дівчат у Перемишлі. Член товариства «Руська академічна поміч» у Львові; жіночого кру-
жка Українського педагогічного товариства ім. Ганни Барвінок і товариства «Учительська 
громада». У 1941–1944 рр. – директор ремісничої кравецької школи у Самборі. Згодом вчите-
лювала у с. Бісковичі на Самбірщині. Померла і похована у Самборі.

Бучинський Богдан (Юзеф) Мелітонович (27.11.1883 – 15.07.1907) – історик. Народився в 
Станіславі в родині адвоката, відомого громадського діяча. У 1893–1901 рр. навчався у Ста-
ніславській гімназії. У 1901, 1902–1905 рр. – студіював на філософському факультеті Львів-
ського університету. У листопаді 1901 р. брав участь у студентському віче у Львові, а в грудні 
1901 р. разом з іншими студентами-українцями взяв участь у сецесії проти надужить поляків 
в університеті. У 1901–1902 рр. – навчався у Карловому університеті у Празі. 1902 р. – повер-
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нувся до Львова, 1905 р. – закінчив Львівський університет. 1906 р. – успішно склав іспит на 
вчителя історії та географії. У 1906 р. отримав допомогу від НТШ для завершення наукової 
роботи «Фльорентійська унія на Руси-Україні». Помер і похований у Станіславі.

Герасимчук (Гарасимчук) Василь Іванович (10.01.1880 – 01.09.1944) – історик, педагог. На-
родився в с. Ільковичі біля Сокаля в селянській родині. У 1900–1904 рр. вчився на філософ-
ському факультеті Львівського університету. З 1903 р. – член НТШ. У 1904–1905 рр. служив в 
австрійському війську. Протягом 1905–1906 рр. працював в Археографічній експедиції НТШ 
у Кракові, Варшаві, Петербурзі над збиранням документів до історії Руїни за 1657–1667 рр. У 
1906 р. обраний членом Археографічної комісії НТШ, працював над підготовкою документів 
з історії козаччини (видані не були). У 1906–1914 рр. викладав у гімназіях Станіслава, Пере-
мишля, львівській жіночій учительській семінарії. У 1912 р. захистив докторську дисертацію 
«Іван Виговський і Юрій Хмельницький». У 1913 р. обраний членом Товариства прихильни-
ків української літератури, науки і штуки у Львові. Під час Першої світової війни перебував у 
складі австрійської армії. У 1917 р. обраний дійсним членом НТШ. Від 1920 р. викладач гім-
назії м. Стрия. У 1925–1930 рр. співпрацював з історичними установами М. Грушевського у 
ВУАН: з 1925 р. член Комісії для вивчення історії Західної України, з 1927 р. – дійсний член 
Археографічної комісії, з 1928 р. – дійсний член Науково-дослідної кафедри історії України у 
Києві. З 1929 р. – дійсний член Історичної секції ВУАН. На початку 1930-х рр. переїхав до 
Львова, де викладав у гімназіях. Після ліквідації НТШ, у 1940–1941 рр. працював старшим 
науковим співробітником новоутвореного львівського відділу Інституту історії України АН 
УРСР. Під час німецької окупації в 1941–1944 рр. – співробітник українського видавництва. 
Помер і похований у Львові.

Голійчук Федір Якович (17.04.1879 – 19.07.1949) – історик. Народився у с. Перевозець (сьо-
годні Калуський район, Івано-Франківська обл.) в родині сільського господаря. Навчався у 
Станіславській (1892–1897), Стрийській (1898–1900) та другій Перемиській (1900–1901) гім-
назіях. Навчався на філософських факультетах Віденського (1901–02) та Львівського (1902–
06) університетів. Викладав у гімназіях Львова та Перемишля, активно співпрацював з НТШ. 
Звичайний член НТШ (1903). У 1918–1921 рр. – професор Українського інституту для дівчат 
у Перемишлі, у 1919–1929  рр.  – Перемиської чоловічої гімназії. У 1940–1941  рр. та 1944–
1946 рр. працював старшим науковим співробітником Львівського відділу Інституту історії 
України АН УРСР. Після розформування відділу у грудні 1946 р. вийшов на пенсію. Помер і 
похований у Львові.

Джиджора Іван Миколайович (09.02.1880 – 22.04.1919). Народився в с. Заставці Підгаєць-
кого повіту на Тернопільщині в бідній селянській родині. Закінчив Бучацьку гімназію (1902). 
У 1902–1907 рр. навчався на філософському факультеті Львівського університету. Від 1903 р. 
– член НТШ. Бібліотекар товариства «Академічна громада» у Львові. За дорученням Архео-
графічної комісії НТШ з 1905 р. працював в архівах Харкова та Москви. Від 1906 р. – бібліоте-
кар НТШ. У 1907–1908  рр. перебував у Києві: співробітник київської редакції «Літератур-
но-наукового вістника»; обраний членом Історичного товариства Нестора-літописця. У 
1912 р. у Львівському університеті захистив докторат на тему «Економічна політика росій-
ського правительства супроти України в 1710–1730 рр.». У 1913 р. обраний дійсним членом 
НТШ. Виконував обов’язки секретаря НТШ (замість хворого В.Гнатюка – 1913 р.), члена Ви-
ділу НТШ (1912 р.), був членом археографічної (з 1906 р.), статистичної (1909 р.), язикової і 
бібліографічної (1910 р.) комісій НТШ. В археографічній комісії був обраний секретарем. 
Брав активну участь у літературному та громадсько-політичному житті Галичини. Був чле-
ном багатьох українських товариств («Краєвого Шкільного Союзу», «Торгової школи» та ін.). 
У роки Першої світової війни через хворобу перебував у селі на рідній Підгаєччині. У 1915 р. 
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мобілізований до австрійського війська. У 1916–1918 рр. – торгово-промисловий референт 
при окружній військовій команді в м. Любліні. З проголошенням ЗУНР був призначений вій-
ськовим комендантом м. Рава-Руська. Тяжко захворівши наприкінці 1918 р., виїжджає у рідне 
село. Помер і похований в с. Голгоча Підгаєцького повіту.

Залізняк Микола Кіндратович (10.08.1888 – 1950) – історик, громадський і політичний 
діяч, публіцист, дипломат. Народився в кримському Мелітополі в сім’ї вчителя. Навчався в 
київському Університеті св. Володимира. Працював у есерівських організаціях Таврійської 
губернії та Києва (з 1905). Член київської «Просвіти», працював у її видавничій комісії як 
рецензент (1906–1907), друкувався в газеті «Рада». Один з ініціаторів скликання 1-го з’їзду 
Української партії соціалістів-революціонерів (1907). У 1907 р. за організацію студентських 
заворушень був заарештований, виключений з університету і засуджений на довічне заслан-
ня до Сибіру. У 1907 р. втік з Лук’янівської тюрми, у 1908 р. емігрував до Галичини і оселився 
у Львові. У 1909–1911 рр. навчався у Львівському університеті. Працював практикантом ар-
хеологічного відділу Музею НТШ. Голова заснованого восени 1909 р. Українського студент-
ського союзу. Співробітник часописів «Село» (1909–1910), «Засів» (1912), «Рідний край» 
(1910–1911). У 1911 р. за участь у студентських заворушеннях у Львівському університеті був 
вигнаний за межі Австро-Угорської імперії. У 1914 р. став одним із засновників Союзу визво-
лення України, з якого незабаром вийшов, очоливши Закордонний комітет УПСР у Відні, де 
також провадив активну публіцистичну й видавничу діяльність (1914–1918). У січні-лютому 
1918  р. у складі делегацій УНР брав участь у виробленні умов і укладанні Берестейського 
миру 1918  р. У 1918  р. заснував у Стокгольмі (Швеція) Українське інформаційне бюро. У 
1919–1920 рр. – посол УНР у Фінляндії. У 1927–1928 рр. – редактор газети «Діло» (Львів). 
Згодом повернувся до Відня, де продовжував видавничу і творчу діяльність. У 1945 р. зааре-
штований радянськими спецслужбами, засуджений до 15 років таборів. Помер у м. Перм, РФ.

Кміт Юрій Миколайович (24.04.1872 – 25.06.1943) – історик, письменник і публіцист, ет-
нограф Бойківщини, літературознавець, громадський діяч. Народився в селі Старе Кобло, що 
на Старосамбірщині, в сім’ї заможного селянина. Початкову освіту здобував у сільській шко-
лі, продовжив навчання у Самбірській гімназії, а згодом – у Львівській духовній семінарії 
(1894–1900). Душпастирував у Сокальському, Яворівському, Кам’янко-Бузькому, Старосам-
бірському, Турківському і Городоцькому районах. Майже 30 років був парохом у с. Чайковичі 
на Самбірщині. Уже як священик брав активну участь не лише у релігійному, а й у суспіль-
но-політичному житті українців Галичини, зокрема у національно-визвольній боротьбі як 
шкільний інспектор Рудківського повітового комісаріату ЗУНР, військовий священик січових 
стрільців. Досліджував культуру Бойківщини: похоронні звичаї і вірування, різдвяні свята, 
готував словник бойківського говору. Виявляв неабияке зацікавлення літературою, здійснив 
низку перекладів. Автор оповідань із життя селян, п’єс, статей про І. Котляревського, Т. Шев-
ченка, І. Карпенка-Карого та про західноєвропейських письменників. Активно співпрацював 
з газетою «Діло» та «Літературно-науковим вістником». Помер і похований в с. Татаринові 
Городоцького району Львівської області.

Кордуба Мирон Михайлович (02.03.1876 – 02.05.1947) – історик, етнограф, письменник, 
публіцист, громадсько-політичний діяч. Народився в селі Острів Тернопільського району в 
сім’ї греко-католицького священика. Після закінчення сільської початкової школи у 1885–
1891 рр. навчався у Тернопільській гімназії. Середню освіту здобув у Львівській академічній 
гімназії. У 1893–1894 рр. навчався у Львівському, згодом – у Віденському (1895–1896 рр.) уні-
верситетах. У 1898 р. захистив докторську дисертацію на тему «Суспільні верстви та політич-
ні партії в Галицькім князівстві ХIII ст.». У 1898–1900 рр. – працівник бібліотеки Віденського 
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університету. У 1900–1919 рр. викладав історію та географію у Другій гімназії м. Чернівці. 
Член НТШ (1903). Брав активну участь у громадському та політичному житті краю. Діяльний 
співробітник археографічної комісії НТШ. У 1906–1912 рр. опрацьовував в архівах Бухареста, 
Відня та Москви матеріали з історії Хмельниччини. За результатами роботи підготував 12–й 
том «Жерел до історії України-Руси» (1911). У роки Першої світової війни співпрацював із 
Союзом визволення України, друкувався у його виданнях, керував культурно-освітньою ро-
ботою у Зальцведельському таборі військовополонених (Пруссія). У 1918 р. – член буковин-
ського Крайового комітету Української національної ради ЗУНР, згодом – радник посольства 
ЗУНР у Відні (1918–1919). У 1920–1928 рр. – професор філії Академічної гімназії у Львові. У 
1921–1925  рр. – співорганізатор, професор, декан філософського факультету Українського 
таємного університету у Львові. Голова Історично-філософічної секції НТШ (1920–1934). Від 
1926 р. – член археографічної комісії ВУАН, з 1928 р. – Історичної секції ВУАН, з 1927 р. – 
член-кореспондент Українського соціологічного інституту у Празі (Чехословаччина). У 1929–
1939  рр. – професор Варшавського університету. Від 1934  р. – дійсний член варшавського 
Інституту досліджень національних справ, з 1938 р. – почесний член Українського наукового 
інституту у Варшаві. У роки Другої світової війни викладав у гімназіях Холма та Львова. Від 
1944 р. – професор, від 1945 р. – завідувач кафедри історії південних і західних слов’ян. Одно-
часно – старший науковий співробітник Львівського відділення інституту історії України АН 
УРСР. Помер і похований у Львові.

Коренець Денис Васильович (03.04.1875 – 06.03.1946) – історик, географ, педагог, діяч ко-
оперативного руху. Народився в Розвадові на Львівщині в сім’ї учителя. Середню освіту здо-
був у Стрийській гімназії (1893). Навчався на філософському факультеті Львівського універ-
ситету (1893–1897). Після закінчення університету вчителював у гімназіях Перемишля, 
Кросна та Львова. Дійсний член НТШ. У 1913 р. перебував у наукових відрядженнях у Греції 
та Італії. У 1914–1915 рр. мешкав у Відні, брав участь в організації культурно-освітнього і 
господарського життя української еміграції. Був одним із засновників української професій-
ної освіти в Галичині, довголітній директор Спілки для господарства й торгівлі у Перемишлі 
і Львові, голова і член управ багатьох господарських та громадських товариств. Викладач 
Української академічної гімназії (1915–1929); водночас – директор української торговельної 
школи товариства «Просвіта» (від 1917); засновник Високої економічної школи у Львові. 
Очолював товариство «Рідна школа» (1936–1938), Крайовий союз господарсько-торгівельних 
спілок, засновник і голова «Центросоюзу», член товариства «Просвіта». Співробітник «Гос-
подарсько-кооперативного часопису», «Діла», «Нового часу», «Кооперативної республіки», 
«Краківських вістей» та ін. Був організатором туристичного товариства «Плай» і автором 
туристичних довідників по Бойківщині. Від 1944 р. перебував на еміграції. Помер і похова-
ний у Мюнхені.

Кревецький Іван Іванович (14.10.1883 – 27.06.1940) – історик, бібліограф, громадський діяч 
і журналіст. Народився в с. Іванівцях Жидачівського повіту в сім’ї народного вчителя. Почат-
кову школу закінчив у Роздолі, середню – у Львові (Українська академічна гімназія). В 1903–
1907 рр. студіював на філософському факультеті Львівського університету. Від 1905 р. 25 років 
керував бібліотекою НТШ (1905–1914, 1921–1937). Активний співробітник «Літературно-нау-
кового вістника», «Діла», «Записок НТШ». Із 1907 р. – дійсний член НТШ, від 1909 р. – секретар 
Історично-філософічної секції. У 1907 р. працював у київській редакції «Літературно-науково-
го вістника». З 1909 по 1912 р. редагував журнал «Наша школа». У 1913 р. завершив підготовку 
до захисту докторату на тему «Руська самооборона на галицько-угорськім пограничу 1848–9 
рр.», котрий через початок Першої світової війни не здобув. У роки Першої світової війни слу-
жив в Угорщині, опісля при військовій цензурі – спершу в Ряшеві (з кінця 1915 р.), а далі з 
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1916 р. – у Відні. З проголошенням ЗУНР записався до УГА, але уряд ЗУНР покликав його до 
Станіслава на редактора свого офіційного органу – газети «Республіка». По упадку ЗУНР він 
разом з урядом і армією переїздить до Кам’янця-Подільського, де працює у пресовому відділі 
УГА при редакції «Стрільця», рівночасно організовує видавництво журналу «Українська ста-
ровина» (вийшов тільки один номер). Ділячи сумну долю УГА, пішов з нею на схід, якийсь час 
перебував у м. Балта на Одещині, врешті опинився у Києві. Працював у бібліотеці Української 
Академії наук. У листопаді 1921 р. повернувся в Галичину до Львова, де знов зайняв посаду 
керівника бібліотеки НТШ. Під його керівництвом бібліотека напередодні Другої світової вій-
ни була найповнішою книгозбірнею української літератури, а також книжок про Україну іно-
земними мовами (налічувала до 300 тис. томів книг і рукописів). Керував науковим семінаром 
з української військової історії в Українському таємному університеті у Львові (1922–1925 рр.). 
У 1924–1925 рр. редагував журнал «Стара Україна», активно співпрацював з часописом «Нова 
зоря». Помер і похований у Роздолі.

Крип’якевич Іван Петрович (25.06.1886 – 21.04.1967) – історик, археограф та архівіст. На-
родився у Львові в родині священика, доктора богослов’я. У 1904 р. закінчив гімназію у Льво-
ві. У 1904–1909 рр. навчався на філософському факультеті Львівського університету. У 1909–
1910 рр. працював учителем у Рогатинській українській приватній гімназії. У 1910–1912 рр. 
був бібліотекарем НТШ. У 1911 р. захистив докторат на тему «Козаччина і Баторієві вольно-
сті». Від 1911  р. – дійсний член НТШ. Редагував дитячий часопис «Дзвінок» і популярний 
двотижневик «Ілюстрована Україна», брав участь у редагуванні журналів «Стара Україна» та 
«Туристика і краєзнавство». У 1912–1925  рр. працював учителем у гімназіях Львова (з пе-
рервою в роки війни), а за сумісництвом – у гімназії сестер-василіянок та в учительській се-
мінарії Українського педагогічного товариства у Львові. У роки Першої світової війни керу-
вав Бюро культурної допомоги для Холмщини і Волині, створеним під егідою Союзу 
визволення України. У 1918 р. отримав призначення в.о. професора історії України в ново-
створеному Кам’янець-Подільському університеті, але реалізувати його не вдалося. На по-
чатку 1920-х р. був залучений до колегії референтів при Міжпартійній раді ЗУНР, відповідав 
за справи Волині і Холмщини. У 1921–1923 рр. був професором, секретарем сенату, керівни-
ком семінару в Українському таємному університеті у Львові. У 1921–1922 рр. працював у 
громадському Комітеті охорони військових поховань, який займався пошуком і впорядку-
ванням могил українських січових стрільців у Галичині. У 1923–1925 рр. брав участь у роботі 
туристично-краєзнавчого товариства «Плай» і його екскурсійних походах по історичних міс-
цях Львова. Як представник НТШ взяв участь в українському науковому з’їзді у Празі (1926) 
та конференції істориків Східної Європи у Варшаві (1927). У 1929–1934 рр. викладав у гімназії 
Жовкви та у Львівській богословській академії. Від 1920 р. секретар Історично-філософічної 
секції НТШ, у 1934–1939 рр. очолював Історично-філософічну секцію та Комісію старої Укра-
їни, редагував «Записки НТШ». У 1939 р. призначений в.о. професора Львівського універси-
тету ім. Івана Франка, а з лютого 1940 р. – завідувачем Львівського відділу Інституту історії 
АН УРСР. У квітні 1940 р. Вища атестаційна комісія присвоїла І. Крип’якевичу ступінь докто-
ра історичних наук та звання професора. У 1941–1944 рр. перебував у Львові, редагував нау-
кові видання «Українського видавництва». У 1944–1946 рр. – завідувач Львівського відділен-
ня Інституту історії України АН УРСР. Після його ліквідації був змушений переїхати до 
Києва на посаду старшого наукового співробітника Інституту історії України АН УРСР і за-
відувача відділу стародруків Державної публічної бібліотеки УРСР. У травні 1948 р. повер-
нувся до Львова, працював у Музеї етнографії та художнього промислу, певний час залишав-
ся без офіційної роботи. У 1951  р. у новоствореній Львівській філії АН УРСР Інституту 
суспільних наук став завідувачем відділом історії України, але вже наступного року був звіль-
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нений. В умовах хрущовської «відлиги» у 1953 р. призначений на посаду директора інституту. 
У 1958 р. обраний академіком АН УРСР, 1961 р. – присвоєно почесне звання заслуженого ді-
яча науки УРСР. У 1961 р. заснував семінар з архівознавства та спеціальних історичних дис-
циплін в Державному історичному архіві УРСР у Львові. З 1962 р. на пенсії. Помер і похова-
ний у Львові.

Кузеля Зенон Францискович (23.06.1882 – 24.05.1952) – мовознавець, бібліограф, фоль-
клорист, історик, журналіст, етнограф, редактор, видавець, громадський діяч. Народився в 
селі Поручин поблизу Бережан у сім’ї урядника. Спочатку вчився в народній школі в Бережа-
нах, а потім – у польській гімназії, у 1898 р. заснував там таємний гурток «Молода Україна». У 
1900–1901 рр. – студент Львівського університету, згодом продовжив навчання у Віденському 
університеті, студіюючи слов’янську філологію, етнологію, статистику. Член студентського 
товариства «Січ», у 1902–1904 рр. – його голова. У 1906–1909 рр. працював референтом і ре-
дактором у бібліотеці Віденського університету. Від 1909  р. – дійсний член НТШ. У 1909–
1914 рр. викладав у Чернівецькій гімназії. Працював завідувачем слов’янського відділу і чи-
тальні в університетській бібліотеці. Був лектором української мови в народному 
(«мужицькому») університеті й учительській семінарії. Очолював чернівецьку філію куль-
турно-освітнього товариства «Руська бесіда». У 1914  р. переїхав до Відня, куди у зв’язку з 
подіями Першої світової війни евакуювали бібліотеку Чернівецького університету. У 1916 р. 
на заклик Союзу визволення України організовував науково-просвітницьку роботу в таборі 
військовополонених українців з російської армії біля Зальцведеля (Пруссія), редагував табо-
рові видання «Вільне слово» і «Шлях». Від 1920 р. – у Берліні, редагував часопис «Нове слово» 
(1920–1921) та «Українське слово» (1921–1923). Від 1926 р. професор Українського наукового 
інституту (УНІ) в Берліні, редактор його видань. У 1930–1936 рр. – голова Союзу закордон-
них журналістів у Берліні, а потім його почесний президент. Протягом 10 років очолював 
українську громаду в Берліні. У 1940 р. заснував там Комісію допомоги українському студент-
ству (КоДУС), у 1944–1952 рр. був її головою (після його смерті КоДУС утворив наукову сти-
пендію ім. З. Кузелі для українознавчих студій). Брав участь у підготовці українсько-німець-
кого словника. У 1945 р. переїхав до Баварії. У 1947 р. після відновлення НТШ був обраний 
заступником голови, у 1949 р. – головою його європейського осередку. Редагував орган това-
риства «Сучасне і минуле». Від 1947 р. – головний редактор «Енциклопедії українознавства». 
Останні кілька років жив у Парижі (в Сарселі), де з 1951 р. розміщувався центр Європейсько-
го осередку НТШ. Також був обраний дійсним членом Міжнародної вільної академії, керів-
ником її української секції. Помер і похований у Сарселі.

Рудницький Степан Львович (03.12.1877 – 03.11.1937) – історик, географ і картограф. На-
родився в Перемишлі в сім’ї гімназійного вчителя. Початкову освіту здобув у Тернополі, куди 
переїхала сім’я, там же розпочав навчання в гімназії, яке закінчив у Львові в 1895 р. У 1895–
1902 рр. навчався на філософському факультеті Львівського університету, стажувався в уні-
верситетах Відня і Берліна. У 1901 р. став доктором філософії та дійсним членом НТШ. Від 
1899 р. працював у гімназіях Львова і Тернополя. У 1908 р. габілітувався, став приват-доцен-
том Львівського університету. У 1907–1919 рр. – співредактор збірника Математично-приро-
дописно-лікарської секції НТШ. У роки Першої світової війни був військовим географом при 
австрійському генеральному штабі, співпрацював з Союзом визволення України та Україн-
ською пресовою службою у Відні. В 1918–1919 рр. – експерт і радник з економіки та політи-
ко-географічних проблем при уряді ЗУНР. На початку 1920-х рр. жив у Відні, згодом у Празі. 
Співзасновник Українського вільного університету, перший декан філософського факульте-
ту. Викладав економічну географію у Карловому університеті у Празі та Українській госпо-
дарській академії у Подєбрадах. У 1920–1926 рр. провадив наукові дослідження на Закарпатті. 
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У 1926 р. на запрошення Народного комісаріату освіти УСРР переїхав з Чехословаччини в 
радянську Україну. Працював завідувачем кафедри в Харківському геодезичному інституті. У 
1927 р. організував і очолив Український науково-дослідний інститут географії та картогра-
фії. У 1929 р. обраний академіком ВУАН, очолив Комісію краєзнавства ВУАН, музей антропо-
логії та етнології імені Ф. Вовка. 21.03.1933 р. С.Рудницький був безпідставно заарештований 
і засуджений на 5 років позбавлення волі. У січні 1934 р. виключений зі складу ВУАН. Заслан-
ня відбував у Свірлазі (Біломор-Балтійський комбінат). У таборі написав декілька фундамен-
тальних праць, серед них «Ендогенна динаміка землі» (1200 стор. рукопису та ін.) У 1937 р. 
був розстріляний в урочищі Сандармох. Реабілітовний у 1965 р.; у березні 1990 р. поновлений 
у складі АН УРСР.

Срібний Федір Васильович (22.02.1881 – 1950) – історик і педагог. Народився у Надвірній 
на Івано-Франківщині в родині землероба. У 1903–1908 рр. навчався на філософському фа-
культеті Львівського університету. У 1912 р. захистив докторат на тему «Студії над організа-
цією львівської Ставропігії від кінця XVI до половини XVII в.». Працював гімназійним учи-
телем у Станіславові та Львові. Від 1917 р. дійсний член НТШ. У 1940–1941 рр. співробітник 
Львівського філіалу Інституту історії України АН УРСР. З’ясувати його подальшу долю не 
вдалося.

Стадник Микола Григорович (04.02. (за іншими даними – 04.11) 1879 – ?) – історик, прав-
ник. Народився у Галичині в Копичинцях (сьогодні – містечко Гусятинського району Терно-
пільської області) в сім’ї землероба. Вивчав історію у Львівському (1902–1903); право у Віден-
ському (1903–1904 (перший семестр)); право (1904 (другий семестр) – 1905, 1908–1910) та 
історію (1905–1908) у Ягеллонському університетах. У 1913 р. отримав докторат з права на 
Ягеллонському університеті. З’ясувати його подальшу долю не вдалося.

Сушко Олександр Григорович (27.03.1880 – 1966) – історик, педагог, публіцист, громад-
ський діяч. Народився у Галичині в селі Гійче (зараз Жовківський район Львівської області) в 
сім’ї народного вчителя. Вивчав історію у Львівському (1902–1905) та Віденському універси-
тетах. У 1904 р. захистив докторську дисертацію на тему «Впровадженнє єзуїтів до Польщі». 
Викладав в Академічній гімназії у Львові. Емігрував до Канади в 1913 р. і став радником єпи-
скопа Микити Будька, з котрим у короткому часі розійшовся. Був редактором української 
католицької газети «Канадійський русин» (1914–1916) у Вінніпезі, а потім працював у про-
тестантському місячнику «Ранок» (1916). Видавець-редактор науково-літературного журна-
лу «Україна» (2 ч., 1918–1919). О. Сушко організував перший загальний з’їзд українців Мані-
тоби (1915). Після переїзду до Сполучених Штатів Америки, викладав історію слов’янських 
народів у Чиказькому університеті, де здобув габілітацію та очолив кафедру передісторично-
го мистецтва та мистецтва слов’янського світу. Згодом викладав історію слов’янських народів 
у Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Був співробітником осередку Української віль-
ної академії наук у Детройті, а згодом у Чикаго. Помер і похований у Чикаго.

Терлецький Омелян Антонович (02.12.1873 – 13.02.1958) – історик, педагог, громадський 
діяч. Народився у с. Крамарівка Ярославського повіту (нині Польща) у сім’ї священика. У 
1884–1886 рр. навчався в Ярославській, а згодом (1886–1892) у Стрийській гімназії. У 1892–
1896 рр. навчався на філософському факультеті Львівського університету. Від 1898 р. працює 
педагогом у середніх навчальних закладах Тернополя. Брав активну участь у культурно-гро-
мадському житті міста. У 1902 р. захистив докторат на тему «Козаки на Білій Руси в р. 1654–6». 
У 1905–1906 рр. перебував у науковому відрядженні в Італії, Греції та Німеччині. У 1912 р. 
очолив приватну гімназію товариства «Рідна школа» у Чорткові. Від 1913 р. – професор ака-
демічної гімназії у Львові. Під час Першої світової війни – співробітник Союзу визволення 
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України в таборах українських військовополонених у Раштаті, Вецлярі та Зальцведелі. У 
1921 р. – став дійсним членом НТШ. У цей час працював викладачем гімназій у Львові. Був 
членом Головної управи «Рідної школи» (1923–1924 рр., а в 1926–1927 рр. – її головою), та 
«Учительської громади» (очолював у 1923–1924 і 1926–1928 рр.). У міжвоєнний період актив-
ний член Головного Виділу НТШ, член археографічної та голова історико-джерелознавчої 
комісій. У роки Другої світової війни співпрацював з Українським Центральним Комітетом, 
активно друкуючи науково-популярні праці. У 1939–1941 та 1944–1946 рр. працював у Львів-
ському відділі Інституту історії України АН УРСР на посаді старшого наукового співробітни-
ка та у Львівському державному університеті ім. Івана Франка на посаді доцента. Як пред-
ставник історичної школи М. Грушевського зазнав переслідувань радянською владою, був 
звинувачений в «українському буржуазному націоналізмі» і був відправлений на пенсію в 
1948 р. з університету, а в 1952 р. і з АН. Помер і похований у Львові.

Томашівський Степан Теодорович (9.01.1875 – 21.12.1930) – історик, педагог, публіцист, 
політик і дипломат. Народився у Галичині в с. Купновичі на Самбірщині в сім’ї землероба. 
Середню освіту здобув у Самбірській академічній гімназії в 1895 р. Університетські студії на 
філософському та правничому факультетах Львівського університету, перервані однорічною 
військовою службою в 1898/99 рр., закінчив у 1900 р. У 1904 р. захистив докторську дисерта-
цію на тему «Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р.». У 1900–1910 рр. вчителював у гімназіях 
Перемишля, Бережан і Львова. Дійсний член НТШ (з 1899), фактичний голова НТШ (1913–
1918). У 1912 р. габілітувався, отримав посаду приват-доцента історії у Львівському універси-
теті. Належав до Української національно-демократичної партії. На початку Першої світової 
війни призваний старшиною до австрійської армії, згодом переведений до складу львівської 
військової команди УСС. З кінця грудня 1914 р. – при Бойовій Управі УСС у Відні. У серпні 
1916 р. повернувся до Львова. Від 1 листопада 1918 р. – комісар з податкових справ ЗУНР. Від 
15 лютого 1919 р. – радник делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції. У жовтні 1920 р. 
від президента Є.  Петрушевича отримав пропозицію посісти пост міністра закордонних 
справ, але через принципові розходження призначення не відбулося. На власне прохання, 
С. Томашівський 20 січня 1921 р. був звільнений від обов’язків тимчасово виконуючого голо-
ви та члена делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції. Тоді ж переведений на посаду 
пресового референта при надзвичайній дипломатичній місії ЗУНР у Лондоні. Через подальші 
розходження з зовнішньою політикою Є. Петрушевича з 1 серпня 1921 р. залишив диплома-
тичну службу. У 1921–1925 рр. перебував у Берліні, співпрацював з газетою «Українське сло-
во», редактор тижневика «Літопис політики, письменства і мистецтва». У 1925 р. повернувся 
до Львова, де займався журналістикою і вчителюванням. Член Української християнської 
організації. У 1928–1930 рр. – доцент історії України у Ягеллонському університеті. Поряд із 
В. Липинським заклав основи державницького напряму в українській історіографії. Помер і 
похований у Кракові.

Целевич Олег Теофілович (20.07.1876 – 1958) – історик, просвітянин і педагог. Народився 
в селі Павелче (тепер с. Павлівка Тисменицького району, Івано-Франківської обл.) в сім’ї пе-
дагога. Початкову освіту здобув у рідному селі. Навчався у Станіславівській гімназії. У 1897–
1902 рр. навчався на філософському факультеті Львівського університету. Був активним чле-
ном студентської наукової організації «Академічна громада». У 1904–1927  рр. викладав у 
середніх навчальних закладах Перемишля. У 1927–1939 рр. – професор Станіславівської гім-
назії та жіночої гімназії «Рідна школа». У 1939–1941 рр. учителював у Тисменичанській НСШ. 
У 1941–1948 рр. – директор народної школи в с. Перерослі (тепер Надвірнянський район Іва-
но-Франківської обл.). Згодом був директором школи у с. Лоєва Надвірнянського району. 
Помер і похований у с. Цуцилів на Надвірнянщині.
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Чайківський Йосип Олександрович (15.02.1875 – 23.04.1938) – історик, педагог і культур-
но-освітній діяч. Народився в с. Тучапи (сьогодні – Городоцький район Львівської обл.) в сім’ї 
педагога. У 1899–1903 рр. навчався на філософському факультеті Львівського університету, 
очолював Академічну громаду. Продовжував студії у Віденському та Ягеллонському універ-
ситетах. Учитель гімназії (з 1907), організатор і довголітній управитель учительської семінарії 
«Рідна Школа» в Коломиї (1908–1926), керівник історичного гуртка (1907–1922). Організував 
у Коломиї дівочий семінар Українського педагогічного товариства. Голова коломийської філії 
«Просвіти». Голова драматичного товариства «Каменярі» (1930–ті рр.). Помер і похований у 
Коломиї.

Шпитковський Іван-Юліан Володиславович (17.05.1880 – 09.02.1969) – історик, педагог і 
культурно-освітній діяч. Народився у с. Джурин (тепер Чортківського району Тернопільської 
області) в учительській родині. У десятирічному віці залишився без батька. Початкову освіту 
здобув у рідному селі, середню – в гімназіях у Бучачі і Бережанах. У 1903–1909 рр. навчався на 
філософському факультеті Львівського університету. З 1909 по 1913 р. студіював юриспру-
денцію у тому ж університеті. У 1910 р. склав державний кваліфікаційний іспит. У 1903 р. – 
обраний дійсним членом НТШ. До Першої світової війни вчителював: у Львові – в німецькій 
державній гімназії (1909–1910), в Перемишлі – польській і українській державних гімназіях 
(1910–1912), в Коломиї (1912–1914). У 1914 р. захистив докторську дисертацію на тему «Мате-
ріали до історії Коліївщини – Мемуар ржищівського трінітарія і Дом. Завроцького». Був од-
ним із засновників науково-популярного видавництва «Загальна книгозбірня» та Покут-
сько-гуцульського музею, збираючи під час літніх експедицій експонати для нього (Коломия 
– 1912–1914 рр.). З 1914 по 1918 р. служив в австрійській армії, далі – в Українській Галицькій 
Армії, з якою розділив трагічне перебування у так званому «чотирикутнику смерті» на Схід-
ному Поділлі, більшовицький полон і загрозу розстрілу. Повернувшись з війни до Галичини 
зазнав переслідувань від польської влади (1920–1922 рр.), працював учителем у Бучачі, Бере-
жанах і Тарнобжегу. У 1923–1924 рр. працював у гімназії сестер-василіянок у Львові. У 1922 р. 
був секретарем філії «Українського крайового товариства охорони дітей і опіки над молодіж-
жю» у Бережанах та входив до ініціативного комітету для створення регіонального музею в 
цьому місті. У 1920-х–1930-х рр. учителював в 12 різних місцях – у народних та середніх шко-
лах краю, найдовше – у Перемишлі (з 1925 по 1945 р.). У 1923 р. був переведений у польську 
народну школу ім. Т. Чацького, а у 1936 р. – в українську народну школу ім. М. Шашкевича. 
Був одним із засновників і безоплатним постійним кустошем музею «Стривігор» у Переми-
шлі (1930–1945), подарував йому власну велику колекцію монет, печаток, документів. У той 
же час був головою товариства «Прихильників українського мистецтва» у Перемишлі. У 
1934–1939  рр. був членом державної «Спілки польських музеїв» у Варшаві. У роки Другої 
світової війни вчителював у Перемишлі. У перші повоєнні роки (1945–1949) працював стар-
шим бібліотекарем (згодом бібліографом) у відділі рукописів Львівського філіалу бібліотеки 
АН УРСР. У 1949–1960 рр. працював у Львівському державному університеті ім. Івана Фран-
ка, спочатку як викладач, згодом – як завідувач сфрагістично-нумізматичного музею. Помер 
і похований у Львові.
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Лілея НВ, 1997)

Юрій Кміт. 
Паламар І. Отець Юрій Кміт. – Л., 1995
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Архівні
Центральний державний історичний архів України у м. Києві

 Ф. 1235 (Грушевські – історики та філологи). Оп. 1.
Спр. 1285 (Листи Грушевського М. С.).
Спр. 246 (Роботи та статті Кміта Ю., Лозинського М. та інших авторів з історії України. 

Рукописи з коректурними правками Грушевського М. С. та друкарські примірники [1902]).
Спр. 25 (Щоденники та записна книжка).
Спр. 287 (Листи Грушевської М. С.).
Спр. 30 (Телеграми та листи з поздоровленнями…).
Спр. 302 (Листи від родича з підписом «Микола»).
Спр. 303 (Листи Грабчука М., Петрушевського П. інших кореспондентів з проханням про 

видання їх робіт і присилку книжок та статей).
Спр. 334 (Листи Барвінського Б.).
Спр. 335 (Листи Барвінського В. та Барвінського О.).
Спр. 370 (Листи Бучинського Б.).
Спр. 411 (Листи Герасимчука В.).
Спр. 421 (Листи Голійчука Ф.).
Спр. 425 (Листи Горбачевського І. Я.).
Спр. 485 (Листи Залізняка М.).
Спр. 510 (Листи А. Каліни).
Спр. 553 (Листи Коренця Д.).
Спр. 567 (Листи Кревецького І.).
Спр. 672 (Листи Охримовича В.).
Спр. 724 (Листи Рудницького С.).
Спр. 763 (Листи Срібного Ф.).
Спр. 764 (Листи Стадника М.).
Спр. 778 (Листи Студинського К.).
Спр. 780 (Листи Сушка О.).
Спр. 784 (Листи Терлецького О.).
Спр. 792 (Листи Томашівського С.).
Спр. 814 (Листи Целевича О.).
Спр. 840 (Листи Шпитковського І.).
Спр. 85 (Листування з ректором, відділами (деканатами) Львівського університету та 

міжпартійним комітетом для справи українського університету про викладання історії Укра-
їни, необхідність відкриття Українського університету у Львові та з інших питань).

Спр. 917 (Ю. Сірий. Академик М. С. Грушевський, як організатор наукової і культурно-на-
ціональної праці на Україні. (Реферат виголошений в Празі 4 – Х-го та в Подєбрадах 17/Х 1926 
року на зібраннях Кубанських громад)).

Спр. 95 (Листування з друкарнями в Празі, Відні та інших містах про видання і продаж 
книг).

Спр. 96 (Листування з видавництвами «Канадійський ранок», «Обозрение», книгарнями 
В. Пауля у Відні, «Общественная польза» у Петрограді та ін.).

Інститут літератури НАН України ім. Т. Шевченка
 Ф. 135 (О.Г.Барвінський).
Спр. 24–35 (Барвінський О. «Спомини з мого життя»).
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Інститут Рукопису НБУ імені В.І.Вернадського
 Ф. Х (Архів ВУАН).
№ 10705–10807 (Протоколи засідань Археографічної комісії ВУАН (4 квітня 1919 – 28 груд-

ня 1931).
№ 2373–2483 (Проект статуту Історичної секції. Списки членів секції).
№ 32919 (Протоколи засідань Ради Українського наукового товариства в Києві, 1907–

1921 рр.).
№ 7740–7778 (Записки Археографічної комісії ВУАН в справі організації сітки архівосхо-

вищ на Україні і, зокрема, в Києві та про майбутню долю Литовської метрики і заяви про 
надання відряджень, про оплату праці, протоколи засідань та ін. 7 січня – 23 грудня 1926 р.).

№ 8080 (Звіт про роботу Археографічної комісії за 1931 рік).
№ 9426–9434 (Листування Археографічної комісії з історичною секцією та археографіч-

ною комісією Наукового товариства ім. Шевченка про копіювання та збір матеріалів з історії 
Західної України; повідомлення різних осіб про наявність у них готових праць, що можуть 
бути вміщені в Археографічний збірник. 8-29 грудня 1925 року).

 Ф. ІІІ (Листування).
Од. зб 12969 (Лист Грушевського М. до Петрова М.І.).
Центральний державний історичний архів України у м. Львові
 Ф. 309 (Наукове товариство ім. Шевченка).
Оп. 1.
Спр. 160 (Листування з Академією наук УРСР про видання словника, обміну науковими 

виданнями та рукописами та з ін. питань).
Спр. 2204 (Книга протоколів засідань Виділу Наукового товариства ім. Шевченка у Львові 

від р. 1902).
Спр. 2282 (Листи Коваленка О., Савицького І., Стефаника В. та ін. до Гнатюка В.).
Спр. 314 (Заяви вчителів, студентів та учнів про надання їм одноразової допомоги і сти-

пендій).
Спр. 40 (Протоколи).
Спр. 42 (Протоколи засідань секциї історично-фільозофічної від року 1893 до року 1913).
Спр. 983 (Листи Бірчака В., Бобрука Я., Бочковського І. І Бучинського Б. до Кревецького І.).
Спр. 39 (Протоколи).
Оп. 2.
Од. зб. 100 (Свідчення професора Львівського університету Томашівського Степана ав-

стрійському суду у Відні в 1916 р. про життє, творчу діяльність Грушівського Михайла (ні-
мецька мова, копія)).

 Ф. 359 (Назарук Осип – громадський діяч).
Спр. 321 (Листи Струтинського М., Ступака Д., Сушка О. і Сушка Р.).
 Ф. 360 (Старосольський Володимир – адвокат).
Спр. 343 (Позови, повістки, листи та інші матеріали судових справ Стадника М. […] в 

яких виступав Старосольський В. як адвокат).
 Ф. 362 (Студинський Кирило – академік).
Спр. 80 (Статті про життєвий і творчий шлях М. Грушевського і Ю. Недведзького).
Спр. 394 (Листи Сушка Олександра).
Спр. 281 (Листи Грушевського М.).
 Ф. 368 (Томашівський Степан – історик).
Спр. 170 (Листи Ключенка А., Кміта Ю., Кміцикевича В., Колесси Ф. і Кордуби М. до Тома-

шівського С.).
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Спр. 171 (Листи Коренця Д., Коренця О., Кормоша Т., Коропацького і Коцова В. до Тома-
шівського С.).

Спр. 143 (Листи).
 Ф. 406 (Редакція газети «Нова Зоря», м. Львів). Оп. 1.
Спр. 195 (Статті Кіндратіва І., Кливача І., Кміта Ю.).

Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України.
Відділ Рукописів

 Ф. 9 (Окремі надходження).
1. Од. зб. 4313 (Крип’якевич І.П. Матеріали до біографії Михайла Грушевського. Б. д. 

[Львів]).
 Ф. 11 (Олександр Барвінський).
1. № Барв. 3500. – Папка 99 (Листи М. Грушевського).
2. Спр. 1026. – Папка 77 (Грушевський М. Листи до Барвінського О.).
 Ф. 61 (Мирон Кордуба). Оп. ІІ.
Спр. 132 (Коренець Денис. Листи до Мирона Кордуби).
Спр. 139 (Кревецький Іван; редакція журналу «Наша школа»; Бібліотека НТШ. Листи до 

Мирона Кордуби).
Спр. 142 (Крип’якевич Іван. Листи до Мирона Кордуби).
Спр. 145 (Зенон Кузеля. Листи до Мирона Кордуби).
Спр. 234 (Томашівський Степан. Листи до Мирона Кордуби).
Спр. 3 (Університет Львівський. Свідоцтва про участь Мирона Кордуби у семінарах, ко-

локвіумах).
Спр. 71 (Герасимчук В. Листи до Мирона Кордуби).
Спр. 79 (Листи М. Грушевського).
 Ф. 314 (І.П. Крип’якевич).
Папка № 287/2 («Біографічний словник моїх знайомих»).
Папка № 120 («Міста України XV–XVII ст.»).
Папка 165/4 (Крип’якевич І. Рецензія на «Очерк» М.Грушевського читана в семінарі 

Л. Фінкля, 1905).
Державний архів Львівської області

 Ф. 26. (Львівський королівський університет імені Франца І).
Оп. 12. – Спр. 961 (Справа про М. Грушевського).
Оп. 14. – Спр. 2315 (Біографія М. Грушевського).
Оп. 15. – Спр. 599 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 600 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 601 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 602 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 607 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 608 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 609 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 610 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 611 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 612 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 613 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 617 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 618 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 619 (Головний каталог студентів).
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Оп. 15. – Спр. 622 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 624 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 627 (Головний каталог студентів).
Оп. 15. – Спр. 633 (Головний каталог студентів). – Арк. 381.
Оп. 15. – Спр. 719 (Абсолюторіуми (свідоцтва) про закінчення університету).
Оп. 15. – Спр. 722 (Свідоцтва про відхід студентів з університету).
Оп. 15. – Спр. 726 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки про доктор-

ські дисертації).
Оп. 15. – Спр. 727 (Протоколи про складання докторських іспитів і висновки про доктор-

ські дисертації).
Оп. 5. – Спр. 510 (Особова справа професора Грушевського Михайла).
Оп. 7. – Спр. 362 (Протоколи засідань ради філософського факультету).
Оп. 7. – Спр. 365 (Програми лекцій на 1894–95).
Оп. 7. – Спр. 387 (Протоколи засідань ради професорів і зборів доцентів за 1896/7 нав-

чальний рік і матеріали до них).
 Ф. 2923 (Кордуба Мирон Михайлович – професор, історик). Оп. 1.
Спр. 83 (Листи Антоновича М., Бордун М., Горбатюка В., Луцького О., Огієнка І., Яковліва 

А. та ін. приватних осіб).
Спр. 1. (Паспорт, свідоцтва, автобіографія, посвідчення та інші документи біографічного 

характеру).
Спр. 62 (Виписки з історичної літератури до історії України).

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Оп. 1.
Спр. 181 (Особова справа старшого викладача Терлецького Омеляна Антоновича).
Спр. 230 (Особовий листок з обліку кадрів професора Крип’якевича Івана Петровича).
Спр. 561 (Особова справа Івана Крип’якевича).

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Akta Senatu

Syg. S II – 521, № 4167 (Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis ab anno 1893/4, usque 
ad annum 1910/11).

Wydział Filozofii.
Syg. WF II 344 (Katałog studentów).
Syg. WF II 347 (Katałog studentów).
Wydział Prawa.
Syg. WP II 525, № 100 (Katałog studentów).
Syg. WР II 258 (Katałog studentów).
Syg. WР II 264 (Katałog studentów).

Санкт-Петербургский филиал архива РАН
 Ф. 113 (Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич). Оп. 3.
№ 131 (Грушевский Михаил Сергеевич, акад. Письма его А.С.Л.-Данилевскому. Из Львова, 

Киева, Казани. 1905, 30 марта, 1915, 13 мая).
 Ф. 185 (Архив В. С. Миролюбова). Оп. 1.
№ 457 (Грушевский, Михаил Сергеевич. Письма (7) его к Миролюбову, Виктору Сергееви-

чу, 1913 г., июль 29, (август 11) 7 пр. 10 лл.).
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки

 Ф. 585 (Архив С. Ф. Платонова).
Ед. хр. 634 (Платонов С. Ф. Докладная записка в историко-филологическое отделение Рос-

сийской Академии Наук о научной деятельности М. С. Грушевского).
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«Ефемеричні успіхи нової ери» // Правда. – Л., 1896. – Ч. 33.
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