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Віталій ТЕЛЬВАК (Дрогобич)

ЛИСТИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
ДО МИХАЙЛА СПЕРАНСЬКОГО (1924–1928)

Незамінність епістолярних джерел при реконструкції життєпису Михай-
ла Грушевського неодноразово доводилася дослідниками його творчості. При 
цьому цінність листування помітно зростає при вивченні останнього, радян-
ського десятиліття біографії видатного вченого, найбіднішого на джерела, з 
огляду на їхню розпорошеність та втрати протягом ХХ ст. Тож не випадково 
грушевськознавці з підвищеним зацікавленням сприймають будь-які епісто-
лярні новинки, що стосуються цього періоду, тим більше, коли вони походять 
з колекцій сусідніх держав. Найбільше знахідок наразі виявлено в російських 
архівосховищах, що є цілком очікувано з огляду на особливу пов’язаність 
М. Грушевського з представниками російського наукового світу. Саме з ко-
лекцій найстарішого в Росії (заснованого в 1728 р.) Санкт-Петербурзького 
архіву Російської академії наук походить опублікований епістолярій. Відзна-
чимо, що грушевськіана у фондах згаданого архіву1 загалом знана фахівцям 
і деякі листи, що там зберігаються, на сьогодні вже оприлюднені2. Нижче 
друкуємо листи Михайла Грушевського до академіка Михайла Сперансько-
го (1863–1938) – видатного історика російської літератури, славіста, візан-
тиніста, етнографа, археографа, фольклориста.

На питання, коли і за яких обставин відбулося знайомство двох учених, 
сьогодні складно відповісти. На початку ХХ ст., коли львівський професор 
часто відвідував Петербург у наукових і громадських справах, водночас ак-
тивно налагоджуючи взаємини з російськими гуманітаріями, М. Сперанський 

1 Тельвак В. Грушевськіана у фондах Санкт-Петербурзького філіалу архіву РАН // 
Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (9).

2 Пасько І. В. З петербурзьких адресатів М. С. Грушевського: листи до О. О. Шах-
матова (За матеріалами архіву Російської академії наук у С.-Петербурзі) // Архіви Украї-
ни. – 1996. – № 1–3. – С. 98–109; Макаров В. І. Листування М. С. Грушевського й 
О. О. Шахматова // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 89–105; № 6. – 
С. 25–37; “Я никогда не выступал против России”: М. С. Грушевский и русские ученые 
(1914–1916 гг.) / Публ. А. А. Варлыго // Исторический архив. – 1997. – № 4. – С. 175–199; 
Ссылка М. С. Грушевского / Подгот. П. Елецкий // Минувшее: Исторический альманах. – 
СПб., 1998. – № 23. – С. 207–262; Копилов С. Листи Михайла Грушевського до Володи-
мира Ламанського // Україна крізь віки: Зб. наук. пр. на пошану акад. НАН України, проф. 
Валерія Смолія. – К., 2010. – С. 1021–1028; Тельвак В. Листування Михайла Грушевсько-
го з Миколою Марром // Український історичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 219–225.
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був професором ніжинського історико-філологічного інституту (1896–1906), 
а згодом Московського університету (1907–1923). В роки Першої світової 
війни, коли М. Грушевський перебував на засланні в Москві, вчені також 
вочевидь не зустрічалися – ім’я М. сперанського відсутнє на сторінках “спо-
минів” українського вченого, де доволі докладно, іноді за днями, занотовано 
події вересня 1916 – березня 1917 рр.3. Водночас славістичні та українознав-
чі студії російського вченого постійно потрапляли у поле доброзичливої 
уваги редагованих М. Грушевським “Записок нТШ” та “України”.

Про те, що до повернення українського вченого з еміграції до києва між 
ними не було якихось тісніших взаємин, опосередковано може говорити і 
той факт, що коли у вересні 1923 р. М. Грушевському знадобилася стаття 
М. сперанського про південноросійські пісні, він звернувся з проханням її 
відшукати до кирила студинського4. найвірогідніше, знайомство між сла-
вістами ініціював таки сам М. Грушевський, коли після повернення в Україну 
відновлював старі та налагоджував нові контакти в середовищі славістів на 
теренах Центрально-східної Європи. Вченому йшлося про можливості ви-
користання бібліотечних та архівних колекцій для продовження своїх багато-
томних проектів, як також і про добір автури до відновлених і започаткованих 
академічних видань5. Тут прикладом можуть бути його листи до польських 
славістів із запрошеннями до співпраці у виданнях історичних установ 
ВУан6. Ця ж тема, до речі, домінує в листах М. Грушевського до російського 
колеги. натомість жодних обмовок у віднайдених текстах, котрі би вказу-
вали на їхні більш ранні контакти, немає. Втім, налагоджені взаємини по-
глиблювалися досить динамічно, адже в ювілейному збірнику з нагоди 
шістдесятиліття автора “Історії України-руси”, поряд із кількома статтями 
російських вчених, бачимо й статтю М. сперанського7. результатом співпра-
ці обох учених було й те, що у червні 1930 р. М. Грушевський висунув кан-
дидатуру московського колеги на звання дійсного члена Історичної секції 
ВУан, що й було ухвалено на одному з її засідань8. До речі, російський уче-
ний, завдяки дружнім взаєминам з академіком ВУан Володимиром Перет-
цом, був добре поінформований про всі перипетії складної боротьби в стінах 

3 Грушевський М. спомини / Публ. с. Білоконя; вступ Ф. Шевченка // київ. – 1989. – 
№ 8. – с. 103–127.

4 Листи Михайла Грушевського до кирила студинського (1894–1932 рр.) / Упоряд., 
передм. Г. сварник. – Львів; нью-Йорк, 1998. – с. 123.

5 Див. про це докл.: Савчук І. Зарубіжні дослідники – співробітники журналу 
“Україна” // Міжнародна науково-практична конференція “Питання всесвітньої історії”: 
Матер. конфер.: (Дрогобич 18–19 жовтня 2013 р.). – Дрогобич, 2013. – с. 111–113.

6 Тельвак В. Листи Михайла Грушевського у краківських архівах // Дрогобицький 
краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2004. – Вип. VIII. – с. 511–514.

7 Сперанский М. Болгарская повесть об убиении никифора Фоки в русской старин-
ной литературе // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла сергієвича Грушев-
ського. З нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльности. – 
к., 1928. – Т. ІІ: Частина історично-літературна. – с. 220–229.

8 Федорук Я. Життя Михайла Грушевського в Москві та його організаційна діяль-
ність (1931–1934) // Загартована історією: Ювілейний збірник на пошану професора 
надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / Зб. наук. пр. / Упоряд. 
В. Піскун. – к., 2013. – с. 192.
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київської академії9. Проте, на відміну від останнього, не спішив звинувачу-
вати українського колегу в академічних чварах.

Ще тіснішими взаємини між ученими стали після вимушеного пересе-
лення М. Грушевського до Москви навесні 1931 р. За одностайними свідчен-
нями як “сексотів”, так і знайомих і рідних українського академіка, до вузько-
го кола його столичних контактів належав і М. сперанський, котрий охоче 
дозволяв колезі користуватися своєю бібліотекою10. М. Грушевський був 
частим гостем на т. зв. “понеділках” М. сперанського – неформальних зустрі-
чах людей зі “свого кола”. Ця близькість навіть стала підставою для архітек-
торів справи “російської національної партії” (“справи славістів”) визначити 
обом ученим керівні ролі у цьому сфабрикованому процесі. Так, у сконстру-
йованій чекістами ієрархії керівництва “рнП” М. Грушевському було відве-
дене друге, а його московському приятелеві – сьоме місця11. До речі, під час 
допитів М. сперанський не відповів взаємністю слідчим у їхньому настійли-
вому намаганні отримати потрібні викривальні свідчення про українського 
академіка в контексті твореної кримінальної справи. Московський учений 
зізнавався, що з М. Грушевським “вів бесіди про Україну, але лише про важ-
ке становище науки в Україні, про важке становище ВУан; про те, що так 
добре розпочата наукова діяльність за останні роки значно скоротилася”12.

М. сперанського таки засудили за “справою славістів” у червні 1934 р. 
до трирічного заслання13. невдовзі, у листопаді, вирок замінили на умовний, 
а в грудні 1934 р. видатного вченого позбавили членства в академії наук. До 
своєї смерті у квітні 1938 р. М. сперанський перебував, фактично, під до-
машнім арештом. Як відомо, чекісти так і не ввели М. Грушевського до фі-
нальної частини справи “рнП”. Щодо причин цього грушевськознавці й досі 
дискутують, адже наявні на сьогодні джерела наразі не дозволяють зробити 
однозначні висновки14. але й 1934 року – року “справи славістів” – видат-
ному вченому пережити не судилося.

опубліковані листи, як уже йшлося, відклалися в особовому фонді 
М. сперанського в санкт-Петербурзькому філіалі архіву ран15. Листи-

9 санкт-Петербургский филиал архива российской академии наук (далі – сПбФ 
аран). – Ф. 172: сперанский Михаил несторович. – оп. 1. – ед. хр. 91: Перетц В. н., 
акад. Письма его М. н. сперанскому. – Л. 68 об., 73, 84 об., 94 об., 101–101 об., 157 та ін.

10 Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ–нкВД. Трагічне 
десятиліття: 1924–1934. – к., 1996. – с. 283; Робинсон М. А. М. с. Грушевский и русская 
академическая элита // славянский альманах 2008. – М., 2009. – Вып. 13. – с. 200–201.

11 Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. “Дело славистов”. 30-е годы / отв. ред. н. и. Тол-
стой. – М., 1994. – с. 71.

12 Цит. за: Там само. – с. 95.
13 Там само. – с. 96–98.
14 Див., напр.: Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський: справа “УнЦ” і 

останні роки (1931–1934). – к., 1999. – с. 89–114; Шаповал Ю. Занурення у темряву: 
Михайло Грушевський у 1919–1934 рр. // актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: 
Зб. наук. пр., присвячений пам’яті акад. нан України Юрія Юрійовича кондуфора: У 
2 т. – к., 2004. – Т. І. – с. 306–421; Малик Я. Й. Михайло Грушевський: в умовах більшо-
вицького режиму: Монографія. – Львів, 2012. – 179 с.

15 сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91: Грушевский Михаил сергеевич, акад. 
Письма его М. н. сперанскому. из киева в Москву. – 19 л.
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відповіді самого російського вченого на сьогодні не віднайдені, немає їх і в 
родинному фонді Грушевських у Центральному державному історичному 
архіві України у києві16, загалом бідному на епістолярій другої половини 
1920-х – початку 1930-х рр. Листування двох істориків, як свідчить його 
зміст, збереглося далеко не повністю, причиною чого були згадані втрати 
архіву М. Грушевського. Загальна кількість віднайдених на сьогодні листів 
українського вченого становить вісім одиниць. крім них, у справі відкла-
лася також підписана М. Грушевським подяка, виготовлена типографським 
способом, за привітання з шістдесятиліттям (№ 7), що надсилалася до всіх, 
хто відгукнувся на ювілей київського академіка. Віднайдені листи охоплюють 
період з 18 грудня 1924 р. по 18 січня 1928 р., всі вони написані рукою 
М. Грушевського.

насамкінець відзначимо, що публікацією листів М. Грушевського до 
М. сперанського вкотре звертаємо увагу на неабиякі джерельні можливості 
російських колекцій в аспекті пошуку матеріалів, котрі висвітлюють мало-
знані моменти життя та діяльності автора “Історії України-руси”. Поза сум-
нівом, на багато цікавих знахідок можна сподіватися і при обстеженні ака-
демічного й інших архівів у Москві та й, зрештою, багатьох центральних, а 
також деяких регіональних (у першу чергу, симбірська та казані) російських 
архівних установ. Це уможливить, врешті, підійти до створення зведеної бази 
даних про грушевськіану в архівах світу.

* * *
При археографічному опрацюванні листів упорядником максимально 

збережено особливості авторського написання. Усі текстові скорочення, за 
винятком загальноприйнятих, розкриваються у квадратних дужках. Дрібні 
особливості тексту (закреслення, вставки над стрічками) не застережено; 
підкреслені М. Грушевським слова наводяться курсивом. Зміни в авторський 
текст внесено лише в таких випадках: за сучасним правописом подано вжи-
вання розділових знаків, написання слів разом, окремо, через дефіс; назви 
творів, періодичних видань та видавництв автор писав у лапках і без них, у 
публікації подаємо скрізь у лапках. авторські дати і місця написання листів 
наведено там, де вони є в оригіналі; встановлені за поштовими штемпелями 
чи упорядником дати та місця подано в заголовку листа у квадратних дужках 
із відповідним коментарем. слова, правильність прочитання яких викликає 
сумнів, як і позначені трьома крапками непрочитані частини листа, взято у 
кутові дужки.

Висловлюємо подяку кандидату історичних наук, провідному науковому 
співробітникові Інституту історії України нан України оксані Юрковій та 
директору Історико-меморіального музею Михайла Грушевського в києві 
с. Паньковій за консультації при підготовці цього листування.

16 епістолярна спадщина Михайла Грушевського: Покажчик до фонду № 1235 у 
ЦДІа України у м. києві / Упоряд. І. Гирич. – к., 1996. – с. 8–97.
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ДокУМенТи

№ 1
[київ]*, 18.ХІІ. [1]924 [р.].

Многоуважаемый Михаил несторович!
несколько дней тому получил Ваше письмо, а сегодня и рукопись1, которую 

немедленно прочел и сдал переводчику. статья настолько интересна, что могла бы 
итти и в “Украину”2, куда мы отбираем статьи и материалы, могущие интересовать 
более широкую публику. но “Украина” ближайшая (IV за 1924) и следующая (I за 
1925) уже загружена (в последней – шевченковский материал), потому чтобы не за-
держивать, я пускаю Вашу статью в “Історичний збірник за 1924 р.”3 (“Записки 
Істор[ичної] секції” т. 18) – это издание той же истор[ической] секции (т. е. бывшего 
Украинского наукового Товариства в київі), что и “Украина”, оплачиваемое также 
как и “Украина”, туда пошла статья В. н. Перетца4 о ив. Вишенском5, а книга долж-
на выйти к концу декабря. надеюсь, Вы против этого не будете иметь возражений? 
Гонорар мы вышлем в скором времени (по тому же адресу, истор[ический] 
М[узей]?6). если вы пожелаете иметь не только оттиски (по условию 20 оттисков, 
без перемены нумерации), а и истор[ический] Зб[ірник], и “Украину”, то мы будем 
посылать, но это будет в счет гонорара, потому что издание не наше, а 
Гос[ударственного] изд[ательства] Украины, оно дает нам экземпляры с уступкой, 
а мы с уступкой переуступаем сотрудникам, и без их определенного желания не 
посылаем, чтобы не отсчитывать от гонорара. Просим сотрудничества и напредки, – 
статьями, рецензиями и сообщениями для хроники, – я буду очень рад.

Что касается обмена старопеч[атными] изданиями, то из указанных Вами я рад 
бы выменять:

3. Василия Вел[икого] “Постничество” 1594
4. крилосское еванг[елие] 1606
8. аввы Дорофея 1628
9. “Варлаам и иоасаф” 1637
13. <иеремия> Мир с Богом
23. Максимовича “алфавит”
25. “ифика” 1712.
В обмен предложу свои труды: “Історія України-руси”, т. 1, 2, 4, 6, 7, 8 (3 части), 

(т. 3 и 5 сейчас не имею), “Історія Україн[ської] літератури” т. 1, 2, 3, 4. “кіевская 
русь”, І т. “история Украинск[ого] козачества” и еще кой-какие книги – если прин-
ципиально Вы согласны, то отметьте, что из указанного Вы считаете эквивалентом 
Ваших старопечатных книг – какие Ваши книги покрываются предложенными мной 
моими сочинениями, а я затем подыщу книг в обмен на непокрытые. относительно 
остальных напишет Вам непосредственно академия.

с лучшим пожеланием
М. Грушевский (підпис).
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 1–2. оригінал, автограф, рукопис. 

арк. 3 – конверт.

* Місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на конверті.
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№ 2
[київ]*, 30.V. 1925 [р.].

извините, искренно уважаемый Михаил несторович, долгое молчание. снача-
ла было стыдно, что никак не выходит “наук[овий] Збірник”, потом что не посылают 
Вам гонорара, теперь когда все, кажется, послано, пишу Вам – чтобы еще раз по-
благодарить за статью7, испросить и впредь не забывать, а я всегда буду Вам рад.

относительно “истории Литературы”8, еще и до сих пор не могу ничего кон-
кретно написать – рок ее преследует, и до сих пор нет ее в продаже. Держ[авне] 
Вид[авництво] Украины ее имело выписать. Только IV [т.] выпускаю здесь, и если 
получу авторские экземпляры, так немедленно вышлю.

и если можно обменять некоторые из старопечатных книг на имеющиеся у меня 
несколько штук моих изданий, – весьма прошу9.

Ваш преданный
М. Грушевский (підпис)
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 4–4 обр. оригінал, автограф, рукопис. 

У лівому верхньому куті аркуша – штамп журналу “Україна”. арк. 5 – конверт.

№ 3
[київ]**, 12.Х. [1]925 [р.].

Многоуважамый Михаил несторович!
Последнее письмо мое от 30.V., где я кое о чем Вас спрашивал, осталось без 

ответа, но надеюсь, что сие не следует разуметь в “прегнантном значении”, как го-
ворили некогда наши латинисты. Мы Вам посылаем выходящее, с особенным вни-
манием относимся ко всем, кто обращается к нам ссылаясь на Вас, и паки и паки 
просим Вас лично нас не забывать.

Теперь кроме всего прочего позвольте к Вам обратиться с нижеследующим. Я 
замышляю издание творений ивана Вишенского. нужна нам копия их списка, на-
ходившегося в собрании Царского, по описанию строева № 486***, ст. 605–6 по изд. 
1848, и потом переданного в собрания Уварова. не могли ли бы заказать для нас 
надежному переписчику копию л. 218–536 (сочинения Вишенского), строка в стро-
ку и буква в букву, без раскрытия сокращений, с означеньем строчных знаков и за-
несением на кальку мест, которые внушают сомнение. если возможно – что будет 
стоить с листа что ли (я понимаю, что строка копии будет соответствовать оригина-
лу, не в строку, – с означением нумерации рукописей)?

с истинным почтением
М. Грушевский (підпис).
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 6–6 обр. оригінал, автограф, рукопис. 

арк. 7 – конверт.
№ 4

[київ]4*, 29.Х. [1]925 [р.].
Многоуважаемый Михаил несторович!

Получил Ваши письма от 17.Х. и 24.Х. и деньги, 20 р. на книги. Прежде всего – 
глубоко признателен Вам за Ваше внимание к моей просьбе относительно Вишен-

* Місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на конверті.
** Місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на конверті.
*** над стрічкою надписано чужою рукою: = Увар 632.
4* Місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на конверті.
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ского. сейчас спишусь с В. с. арсеньевым10. не найдется ли каких-нибудь указаний, 
где была списана эта новая копия?! относительно І–ІІІ т. “Історії Укр[аїнської] 
литературы”, вышла такая курьезная и для меня прискорбная история: эти томы 
были выпущены во Львове, и больше года тому назад у меня было заключено со-
глашение с Гос[ударственным] изд[ательством] Украины, что оно будет печатать 
продолжение и забирать, для комплекта, томы І–ІІІ, по мере надобности. Вследствие 
неунормированности сношений с Галицией дело не пошло гладко. В конце концов 
было получено летом 200 комплектов І–ІІІ, которые и поступили в продажу в Харь-
кове – и на обложке ІV т. явилось это объявление. но в киевском отделении этой 
книги нет – как и в московском. Я на днях собираюсь в Харьков, и если там есть еще 
экземпляры, я Вам вышлю немедля. Денег вы прислали слишком много, и я возвра-
щу излишек, как только выяснится положение.

В недошедшем письме я Вас крепко еще раз благодарил за статью и просил не 
забывать и напредки. Может быть и из сферы нынешних русско-болгар[ских] из-
следований Ваших! Вашу статью о позднейших взаимоотношениях в “известиях” 
я прочел с большим интересом. крепко верно, что должны быть следы и для Х века, 
кое-что об этом я теоретизировал в ІІ т. “ист[ории] Лит[ературы]”. Весьма рад буду 
услышать о результатах Вашего исследования! По возвращении напишу, пока 
остаюсь с искренним приветом.

М. Грушевский (підпис).
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 8–8 обр. оригінал, автограф, рукопис. 

арк. 9 – конверт.

№ 5
[київ, 22.ХІ. 1925 р.]*

Многоуважаемый Михаил несторович!
Был в Харькове на днях, купил я там за 9 рублей І–ІІІ т. своей “Історії 

Укр[аїнської] літератури” и вчера просил Вам отослать – книги и остаток денег. 
Возможно, что в будущем году книга будет продаваться дешевле, потому что новую 
партию выписали более хозяйственно. но так как Вы интересовались ее иметь сей-
час, то я приобрел по нынешней цене.

кстати, в новом, V томе у меня будет глава об отражениях среднеболгар[ского] 
литературного движения и возрождения мистицизма. Было ли в последних двух 
десятилетиях об эпохе евфимия Тырновского – кипріана Цамблака что-нибудь су-
щественное после работ сырку, радченка и Яцимирскаго? Вы, как вижу, работаете 
не только в смежных областях и, может быть, будете добры указать что-нибудь, что 
я не заметил, в рус[ской], болгар[ской] и с[е]рб[ской] литературах.

с истинным почтением
М. Грушевский (підпис).
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 10–10 обр. оригінал, автограф, рукопис. 

У лівому верхньому куті аркуша – штамп археографічної комісії ВУан. арк. 11 – рахунок з 
книгарні за 1–3 тт. “Історії української літератури” М. Грушевського. арк. 12 – конверт.

* Місце і дату відправлення встановлено за поштовим штемпелем на конверті.
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№ 6
[київ]11, 3.ІІ. [1]926 [р.].

Глубокоуважаемый Михаил несторович!
как Вы, может быть, знаете, переписчик, которого Вы были добры рекомендо-

вать, отказался неимением времени. Теперь мы посылаем для извлечения нужного 
нам материала нашего сотрудника Виктора Дмитриевича Юркевича12, которому 
просим дать возможность скопировать нужные нам сочинения Вишенского (ру-
коп[ись] б[ывшего] Царскаго-Уварова, описания строева № 486, л. 218 и сл., кончая 
“Позорищем” на л. 519).

При этом я позволяю себе просить Вас не отказать его поруководить в чтении 
московских почерков XVII в., черновых, – ему поручена выборка из столбцов 
1650-х гг., состоящих гл[авным] обр[азом] из черновиков, и в киеве ему было не на 
чем напрактиковаться, и в Вашем собрании (ист[орического] Муз[ея]) наверное 
есть немало черновиков XVII в. опубликованных, на которых он мог бы напракти-
коваться.

спрашивал я Вас в предшествующем письме13, не было ли о богомильстве и о 
болгарском возрождении XIV в. чего-нибудь более новаго, чем сочинение радченко 
и сырку, в русской или балканских литературах? Мне это нужно для V т. “ист[ории] 
Лит[ературы]”, и я весьма прошу Вас написать мне, если есть что-нибудь.

Прошу вообще не забывать нас, и меня в частности – преданный Вам
М. Грушевский (підпис).
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 13–13 обр. оригінал, автограф, рукопис. 

У лівому верхньому куті аркуша – штамп “У. а. н. катедра історії українського народу”. 
арк. 14 – конверт.

№ 7
ВисокоПоВаЖнІ,
складаю Вам свою щиру подяку за надіслане мені привітання й побажання на 

день мого ювілею.
З глибокою пошаною
акад. М. Грушевський
5.Х. 1926

МноГоУВаЖаеМЫе,
Примите от меня искреннюю благодарность за поздравления и пожелания, 

присланные Вами ко дню моего юбилея.
с глубоким уважением
акад. М. Грушевский (підпис).
5.Х. 1926
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 15–16.

№ 8
[київ]*

Глубокоуважаемый Михаил несторович!
Прежде всего – примите самые мои искренние новогодние поздравления!
Затем – благодарность – за Вашу книжку о синае и Палестине14!
* Місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на конверті.
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Потом – задним числом извинение, что мы задержали рукопись Вишенского. 
не положите это нам в вину! Чтобы искупить эту проволочку (вызванную желанием 
возможно полнее использовать!), я поторопился исполнить Ваше желание относи-
тельно книжки Модзалевского о гутах15, надеюсь, Вы ее получили?

Письмо Ваше не застало моей дочери16: та выехала в заграничную командиров-
ку17 – я послал ей выписку, которою она будет очень обрадована, а письмо положил 
на ее стол, чтоб как-нибудь не пропало в дороге. когда просмотрите ее работу18, не 
откажите в замечаниях. она еще молодая работница (28-ой год), очень скромно о 
себе думающая, и очень будет благодарна за Ваши замечания – так как, как видите 
из ее вступительной статьи19 – она с глубочайшим уважением относится к Вашим 
трудам в этой области20. По возвращении из командировки она займется остальными 
текстами, и ей очень ценны будут все указания.

еще просьба. В б[ывшей] румянцев[ской] библиотеке есть греческое письмо 
Домны розанды дочери Лупула, невестки Хмельницкого. не найдете ли среди Ваших 
товарищей кого-либо, кто согласился бы любезно переписать (да и перевести) это 
письмо? Я очень был бы признателен, и конечно мы оплатили бы этот труд.

искренно Вас уважающий и признательный за Ваше неизменно – доброе и 
истинно товарищеское отношение

М. Грушевский (підпис).
1.I. [1]928 [р.].
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 17–17 обр. оригінал, автограф, рукопис. 

арк. 18 – конверт.

№ 9
[київ]*

Простите, глубокоуважаемый Михаил несторович, ошибка шифром. Грамота 
Домны розанды не в румянц[евском] музее, а в Древлехранилище (Девичье поле), 
посольский приказ, оригиналы (грамоты) молдавских дел, № 32. если это не со-
ставит существенной разницы – Ваш уважаемый товарищ М. П. Попов21 будет добр 
сделать список и перевод этой грамоты, мы будем очень признательны и все сле-
дуемое немедленно с благодарностью уплатим.

Ваш М. Грушевский (підпис)
18.I. [1]928 [р.].
сПбФ аран. – Ф. 172. – оп. 1. – ед. хр. 91. – Л. 19. оригінал, автограф, рукопис. По-

штова картка.

коМенТарІ
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збірник за рік 1924. Записки Українського наукового Товариства в київі, тепер Іс-
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1925. – Том XIX. – с. 29–36.

2. Йдеться про заснований М. Грушевським журнал “Україна”, котрий виходив 
з перервами протягом 1914–1930 рр. Див. докл.: Савчук І. Михайло Грушевський та 
журнал “Україна” (проблемно-тематичний аналіз публікацій) // Дрогобицький крає-
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* Місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на поштовій картці.
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партії”. Засуджений на заслання до саратова, де й помер.

5. Йдеться про статтю: Перетц В. Н. Іван Вишенський і польська література // 
науковий збірник за рік 1924. Записки Українського наукового Товариства в київі, 
тепер Історичної секції Всеукраїнської академії наук під редакцією М. Грушевсько-
го. – к., 1925. – Т. XIX. – с. 37–54.

6. У 1921–1929 рр. М. сперанський керував Відділом рукописів Історичного 
музею.

7. Див. коментар до листа № 1.
8. Йдеться про три перші томи “Історії української літератури”, написані та 

випущені М. Грушевським в еміграції.
9. Йдеться про обмін академічних російських видань на праці М. Грушевського. 

Це питання порушувалося в попередньому листі.
10. арсеньєв Василь сергійович (1883–1947) – російський державний службо-

вець, історик, дослідник російського дворянства, колекціонер. Закінчив Московський 
університет. Від 1906 р. – штатний співробітник Міністерства закордонних справ, 
від 1908 р. – радник Вітебського губернського правління, згодом – віце-губернатор 
Псковської губернії. Дійсний член Володимирської вченої архівної комісії, Історико-
родовідного товариства Москви, російського географічного товариства та ін. Творець 
і перший голова Вітебської губернської вченої архівної комісії. Після революції був 
представником “Політичного Червоного хреста”, перекладачем Вищої школи воєн-
ного маскування, співробітником Головного управління архівними справами та 
рум’янцевської бібліотеки, викладав у архівному інституті та 1-му Інституті со-
ціального перевиховання. неодноразово заарештовувався. Від 1934 р. – в еміграції. 
основні праці: “род дворян арсеньевых: 1389–1901” (1903), “род дворян Горяино-
вых: 1550–1905” (1905), “род дворян исуповых (Юсуповых)” (1905), “род дворян 
Павловых” (1905, разом з М. Т. Яблочковим).

11. конверт був без штемпеля, вірогідно, листа передав згадуваний у листі 
В. Юркевич. Місце написання встановлено за листом М. Грушевського до к. сту-
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динського, написаним того ж дня – 3 лютого 1926 р. (Листи Михайла Грушевського 
до кирила студинського (1894–1932 рр.). – с. 181).

12. Юркевич Віктор Дмитрович (1898–1939) – український історик. співробіт-
ник ВУан. Учень і співробітник Михайла Грушевського. Вступивши у санкт-
Петербурзі до гімназії, Віктор змушений був часто міняти місця навчання. 1917 р. 
закінчив кременчуцьку реальну школу, вступив на фізико-математичний факультет 
Московського університету, де вивчав механіку та хімію. 1918 р. повернувся в 
Україну, вступив на історико-філологічний факультет київського університету, який 
закінчив 1923 р. Від 1924 р. – аспірант Історичної секції ВУан. Від 1927 р. – дійсний 
член Історичної секції ВУан, виконував обов’язки секретаря різних історичних 
установ. Головна тема наукових досліджень – історія козаччини. В. Юркевич очолив 
відповідну комісію на кафедрі історії України. 1 грудня 1929 р. захистив канди-
датську дисертацію “еміграція на схід і залюднення слобожанщини за Б. Хмель-
ницького”. У 1934 та 1937 рр. був заарештований, засуджений, засланий, помер на 
засланні 12 вересня 1939 р.

13. Див. лист № 5.
14. Йдеться про працю: Сперанский М. Н. славянская письменность XI–XIV вв. 

на синае и в Палестине // известия орЯс ан ссср. – 1927. – Т. 32. – C. 43–118. Ця 
стаття М. сперанського вийшла також у вигляді брошури, яку й отримав у подарунок 
М. Грушевський.

15. Йдеться про книжку: Модзалевский В. Гути на Чернiгiвщинi. – к., 1926. – 
194 с.

16. Грушевська катерина Михайлівна (1900–1943) – етносоціолог, фольклорист, 
етнограф, культуролог, перекладач з європейських мов, секретар Українського со-
ціологічного інституту у Відні (1919–1924), керівник кабінету примітивної культу-
ри ВУан (1925–1930), редактор часопису “Первісне громадянство і його пережитки 
в Україні” (1926–1930), дійсний член нТШ у Львові (з 1927 р.). У 1938 р. була заареш-
тована, засуджена на заслання, де і померла.

17. наприкінці грудня 1927 р. катерина Грушевська разом з матір’ю Марією 
сильвестрівною вирушила в закордонне відрядження, котре тривало півроку (див. 
докл.: Матяш І. “Зірка першої величини”. Життєпис к. М. Грушевської. – к., 2002. – 
с. 137–150).

18. Йдеться про надісланий к. Грушевською у подарунок М. сперанському 
перший том виданих нею “Українських народних дум” (Українські народні думи / 
Тексти № 1–13 і вступ к. Грушевської. – к.; Х., 1927. – Т. 1. – 176 с.). Той факт, що 
йдеться саме про це видання, опосередковано доводить лист В. Перетца до М. спе-
ранського від 9 січня 1928 р., в якому він скаржиться кореспондентові: “Ви щасли-
віші за мене – катруся мені «Думи» не надіслала” (цит. за: Робинсон М. А. М. с. Гру-
шевский и русская академическая элита. – с. 190).

19. Грушевська К. Збирання і видавання дум в ХІХ і в початку ХХ віку // Ук-
раїнські народні думи... – с. ХІІІ–ссХХ.

20. У своїй монографічного характеру та обсягу передмові к. Грушевська при-
святила спеціальну увагу докладному розгляду “прекрасної монографії” М. сперан-
ського про кобзаря Пархоменка (Там само. – с. CLXVII–CLXX).

21. Імовірно, М. Грушевський помилився з першим ініціалом і йдеться про Ми-
колу Петровича Попова (1864–1938) – випускника Московської духовної академії, 
вченого-археографа, до 1917 р. – завідувача Московської синодальної (патріаршої) 
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бібліотеки, від 1920 р. – наукового співробітника Державного історичного музею. 
Уклав декілька описів рукописів Московської синодальної бібліотеки протягом 
1900–1910 рр.

Віталій Тельвак (Дрогобич). Листи Михайла Грушевського до Михайла 
Сперанського (1924–1928)

У статті опубліковано листи М. Грушевського до М. Сперанського, котрі по-
ходять з особового фонду останнього із Санкт-Петербурзького філіалу архіву РаН. 
листи проливають світло на малознані наукові контакти між двома вченими в другій 
половині 1920-х рр.

Ключові слова: М. Грушевський, М. Сперанський, листування, співпраця, 
ВУаН.

Vitalii Telvak (Drohobych). Letters from Mykhailo Hrushevsky to Mikhail 
Speranskii (1924–1928)

The author publishes Mykhailo Hrushevsky’s letters to Mikhail Speranskii from the 
personal depositories of the Archive of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg. 
These documents provide information on the unknown relationship between these two 
scholars during the second half of 1920s. 
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