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МАЛОЗНАНА НІМЕЦЬКОМОВНА ПРАЦЯ 
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Джерела до вивчення україн ської історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. є, загалом, 
досить добре опрацьованими та, відповідно, синтезованими у сучасних студіях. То-
му будь-яка нова знахідка у цьому плані викликає зрозумілий підвищений інтерес 
дослідників, оскільки уможливлює доповнити та відкоригувати реконстру йовану, 
в основних рисах, картину розгортання вітчизняних історичних студій. Якщо ж мова 
йде про знакові постаті нашого історіографічного пантеону, то тут, подекуди, доречно 
говорити про наукові сенсації. Такою сенсацією для нас стало віднайдення незнаної 
в колах дослідників німецькомовної друкованої праці Михайла Грушев ського “Чи 
вже написана історія русин ського народу чи ще ні?”, котра була відповіддю на різку 
критику Володимиром Мільковичем німецького видання першого тому “Історії україн-
ського народу” львів ського професора, що побачило світ у Лейпцигу у 1906 р. Сенса-
ційність знахідки пояснюється кількома причинами. По-перше, ця стаття належить до 
львів ського, відносно спокійного періоду життя учня В.Антоновича, коли кожна його 
праця була знана та ставала об’єктом прискіпливої уваги дослідників східноєвропей-
ського минулого. По-друге, віднайдена стаття, незважаючи на те, що була надруко-
вана у реномованому науковому часописі Австро-Угор ської імперії, не попала в поле 
зору бібліографів історика, тому не відображена в жодній із відомих на сьогодні його 
бібліографій. По-третє, згадки про цю працю чи посилання на неї не простежуються 
в жодних грушев ськознавчих студіях, хоча сама віднайдена нами стаття львів ського 
професора є досить об’ємною і, як зможе переконатися читач, дає багато нового ма-
теріалу для кращого розуміння як дискусій, що відбувалися в україн ській науці на 
початку ХХ ст., так і концепцій самого М.Грушев ського. Врешті, причини та обставини 
написання цієї статті, про які розповімо нижче, мали б прикути увагу до її змісту до-
слідників східноєвропей ського минулого, зробити її загальнознаною й обговорюваною 
у фаховому середовищі, чого, наскільки це нам відомо, не сталося.

Тепер дещо окреслимо історіографічний контекст появи цієї праці М.Грушев-
ського. Після переїзду до Львова, вчений багато уваги приділяв популяризації україн-
ської історії та культури у середовищі європей ських інтелектуалів. Проте, з часом стало 
зрозуміло, що подолати усталені століттями стереотипи про Східну Європу як простір 
безроздільного панування росій ської культури можливо лише шляхом ґрунтовної 
популяризатор ської діяльності. Цілком справедливо було вирішено дати європей-
ському читачеві до рук написану мовою тодішньої науки книгу, котра б висвітлювала 
ґенезу україн ського народу та його державницьких потуг. Зробити це виявилося 
водночас і легко і важко. Легко, бо на початку ХХ ст. М.Грушев ський вже випустив 
перші п’ять томів своєї праці, отже, текст для перекладу був і вимагав лише незначної 
наукової корекції з метою врахування поступу наукового знання. Важко – оскільки 
виявився брак спеціалістів, що не лише б вільно володіли німецькою та україн ською, 
але й орієнтувалися в історичній проблематиці та термінології для адекватного її 
донесення іноземному читачеві. Та, незважаючи на ці труднощі, в 1903 р. було підпи-
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сано контракт на друкування німецькомовного першого тому “Історії України-Руси” 
у видавництві Тайбнера у Лейпцигу на кошти М.Грушев ського, отримувані ним як 
гонорар за публікації у виданнях Наукового Товариства імені Шевченка. В україн ських 
інтелектуальних колах покладалися великі сподівання на переклад праці М.Грушев-
ського мовою тогочасної науки, висловлювалося загальне переконання у важливості 
реалізації цього проекту для популяризації україн ського питання в Європі1.

Спеціально для цього видання протягом 1903 р. автором було здійснено “ревізію” 
попереднього варіанту, що враховувала свіжі здобутки низки, як писав М.Грушев ський, 
“молодих” наук2. Проте, незважаючи на полагодження фінансової та організаційної 
сторони справи, німецького видання довелося чекати кілька років. Головною причиною 
такої затримки був згаданий брак відповідних спеціалістів. Люди, які могли б задовільно 
впоратись із таким відповідальним завданням, були або перевантажені роботою, або, 
як свідчить тогочасне листування україн ських гуманітаріїв, не захотіли брати на себе 
дійсно складного завдання. Наприклад, із листа співробітника редакції віден ського 
журналу “Ruthenische Revue” В.Кушніра до В.Гнатюка ми дізнаємося, що від пропозиції 
перекласти німецькою перший том відмовився З.Кузеля, і цією справою, попри надмір 
власних обов’язків у НТШ, був змушений займатися І.Франко3. Згаданий В.Кушнір 
пропонував власні послуги як перекладача, проте, як свідчить подальше листування 
між ним та В.Гнатюком, справу не вдалося вирішити позитивно. Знайдена для такої 
роботи Феліція Носсіґ, хоча й мала досвід перекладу україн ської літератури, зокрема, 
творів І.Франка та В.Стефаника, була слабо обізнана з фаховою стороною справи. Все 
це змусило кілька разів вичитувати та правити перекладений текст. Цією роботою 
займався переобтяжений різними справами І.Франко. Попри докладені зусилля, якість 
перекладу виявилася невисокою, про що писали більшість оглядачів книги.

Втім, незважаючи на такі прикрі обставини, німецьке видання першого тому по-
бачило світ у 1906 р. У розлогій передмові до книги М.Грушев ський, передусім, наго-
лосив на важливості її появи для ознайомлення європей ського читача з минулим, як 
він підкреслив, одного з найбільших слов’ян ських народів4. Окреме місце у передмові 
М.Грушев ський присвятив словам вдячності для перекладачів і упорядників видання, 
особливо відзначивши редактор ську працю, зроблену, як він зазначив, “моїм поважним 
товаришем доктором Іваном Франком"5. Незважаючи на їх уважну роботу, вчений 
вибачився за численні помилки перекладу та друку.

Важливість появи німецького перекладу книги М.Грушев ського було важко пе-
реоцінити, оскільки це був перший подібний компендіум мовою науки того часу, 
написаний з позицій україн ської національної історіографії, що настільки докладно 
висвітлював ранню історію українців. Цілком слушно, анонсуючи нове видання на 
сторінках “Діла”, І.Копач відзначав: “Се – без сумніву – для долі нашого народу епо-
хальне видання. У нім перший раз запрезентувався культурному світові наш нарід 
устами свого найбільшого історика в світовій “бесіді учених" – і то запрезентувався 
так, що ми можемо бути зовсім спокійні про осуд Європи"6. Подібно про значення 
нового видання на сторінках “Літературно-наукового вісника” писав І.Франко: “Отсе 
виданнє, се перший рішучий крок нашої наукової праці на широкий світ, перша спроба 
познайомити як найширші круги західно-європей ських спеціалістів із здобутками 
нової росій ської і спеціально україн ської історіографії. Перший том “Історії України” 
проф. Грушев ського своїм широко зачеркненим планом, солідністю свого виконання 
і величезним багатством визисканого та критично проробленого матеріалу як найбільше 
надається до зацікавлення спеціалістів першопочинами нашої історії. При тім усі добрі 
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прикмети ру ського оригіналу лишаються й при перекладі, так що і для неспеціаліста 
головний текст являється цікавою лектурою, коли численні ноти та екскурси вводять 
нас у робітню фахового історика"7. Із захопленням перша німецькомовна історія 
України була сприйнята й українцями Наддніпрянщини. На сторінках “Київ ської 
Старовини” наголошувалося: “В цьому виданні Європа вперше познайомиться так як 
треба з історією україн ського народу. Досі ж так у Європі люде собі думали, що ми не 
маємо ніякої своєї окремої історії, ніякої окремої мови та літератури"8. У більшості 
оглядів висловлювалося побажання автору та видавцям продовжити розпочату справу 
та перекласти наступні томи “Історії”.

Одразу після виходу німецького перекладу першого тому, розпочалося його широке 
обговорення в європей ській історичній науці. На працю М.Грушев ського своїми роз-
логими рецензіями відгукнулися представники поль ської9, че ської10, румун ської11 та 
німецької12 науки. Загалом, книга львів ського професора була сприйнята надзвичайно 
позитивно, критики не шкодували слів визнання спробі М.Грушев ського донести до 
європей ського читача україн ське бачення східноєвропей ського минулого. “Праця 
М.Грушев ського написана з такою надзвичайною ерудицією та спирається на таку 
багату літературу і такі численні джерела, що відноситься до найвидатніших досягнень 
слов’ян ських літератур за останні десять років”, – зауважив у своїй рецензії Карел 
Кадлєц13. А Рудольф Штібе зазначив: “Вже перше враження, яке робить книжка 
проф. Грушев ського, вказує на гідну подиву вченість і невтомну працьовитість, у поєд-
нанні з проникаючою швидкістю думки та натхненням для справи. Автор відзначаєть-
ся широким знанням навіть часто недоступної літератури, як це рідко в кого буває, 
а предмет опановує він сміливою критичною оцінкою. Так отже повстало славне діло, 
якому можна довіряти щодо передання всіх фактів в найширшім значінню"14. Поряд із 
таким високим визнанням наукового рівня “Історії України-Руси”, лунали й критичні 
оцінки. Найбільшого спротиву у середовищі західноєвропей ських істориків виклика-
ла ревізія М.Грушев ським норман ської теорії та пов’язане з цим його бачення ґенези 
державотворчих процесів у східноєвропей ському регіоні, оскільки це підважувало 
традиційну для них візію минулого Східної Європи та суттєво зміщувало звичні 
дослідницькі акценти.

Як це не дивно на перший погляд, найбільш неприхильну зі всіх оглядачів рецензію 
на німецькомовний перший том “Історії україн ського народу” написав українець – до-
слідник історії Східної Європи професор Чернівецького університету Володимир 
Мількович. Вона з’явилася друком на сторінках авторитетного часопису “Mitteilungen 
des Instituts fьr Цsterreichische Geschichtsforschung”. Зауважимо, що В.Мільковича 
доля зводила з М.Грушев ським ще у середині 90-х років ХІХ ст., коли вони обидва 
конкурували за львів ську кафедру. В.Мількович, хоча й мав підтримку свого тестя 
І.Шараневича, поступився місцем професора молодшому за нього М.Грушев ському, 
якому протегували В.Антонович і О.Барвін ський. Цією обставиною деякі сучасники 
й схильні були пояснювати різкість висловів та негативізм оцінок чернівецького 
професора. Також слід зауважити той важливий факт, що В.Мількович належав до 
прихильників москвофіль ського політичного табору, отже був ідейним опонентом 
М.Грушев ського15. На відміну від решти європей ських оглядачів праці львів ського 
професора, що з об’єктивних причин не змогли ознайомитися з україн ським оригі-
налом його книги, В.Мількович, як це зазначено на початку його рецензії, не робив 
цього зумисне, оскільки, читаючи уривками “Історію України-Руси” зрозумів, що “не 
погоджується ані зі способом написання, ані з методом і результатами праці… ”, тож 
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“відклав її в сторону та далі не звертав на неї уваги”. Позаяк ареал розповсюдження 
книги, через україн ську мову тексту, був порівняно незначним, зазначає критик, він 
вирішив її ігнорувати. Але німецьке видання зробило книгу загальноприступною та 
популярною в Європі, тож слід було відмежуватись і від хибної концепції М.Грушев-
ського і від його історичної реконструкції, що й спричинило написання огляду для 
австрій ського часопису. Ще не висловивши жодних фахових застережень щодо рецензо-
ваної праці, В.Мількович заявляє, що вона – “пустеля” та “Потьомкін ські образи”. На-
самперед, він емоційно критикує німецьку мову перекладу, зауваживши, що й мова 
україн ських текстів М.Грушев ського є далекою від досконалості. Далі В.Мількович 
піддає сумніву “критику, суд і методу автора”, закидає його історичній реконструкції 
надмір гіпотетичності та непевності, та, навіть, виявляє банальне незнання М.Грушев-
ським подій та фактів всесвітньої історії. Найбільш гострої критики зазнала історична 
схема львів ського професора, особливо ж дісталося в огляді його антинорман ській 
теорії. Висновок рецензента звучить достатньо категорично – історія україн ського 
народу надалі залишається не написаною, а книга М.Грушев ського так і не наблизила 
розв’язання цієї проблеми. Загалом, при читанні тексту В.Мільковича у вічі впадає 
недоречна в академічній рецензії різкість виразів, відчувається значне роздратування 
автора, що заважає читачу сприйняти його наукову аргументацію16.

Гостро-критичний виступ В.Мільковича був підхоплений ідейними опонентами 
М.Грушев ського у Галичині. Низка львів ських видань москвофіль ського характеру 
опублікувала уривки з рецензії чернівецького професора, додаючи нерідко власні 
дошкульні коментарі. Цікаво, що оцінки чернівецького професора були помічені 
також правомонархічною пресою Росій ської імперії17. Найбільше у справі “популя-
ризації” оцінок В.Мільковича зробили “Галичанин” та “Руслан”. Редакція останнього 
часопису запропонувала обговорити на своїх шпальтах працю М.Грушев ського, запро-
шуючи й самого автора виступити у справі критичних зауважень щодо першого тому 
“Історії”. Як перший крок до такого обговорення, редактори часопису опублікували 
переклади рецензій О.Брікнера18, Р.Штібе19 та самого В.Мільковича20. До тексту ос-
таннього редакція додала кілька власних заміток, у котрих солідаризувалась зі своїм 
автором. Ця публікація поклала початок дискусії між прихильниками М.Грушев ського, 
що висловлювали свою позицію на сторінках газети “Діло"21, та самим В.Мільковичем, 
що опонував їм зі шпальт “Руслана"22. Характер і тональність дискусії були далекими 
від академічних стандартів, у вічі впадає неприкрите роздратування позицією проти-
лежної сторони.

Довгий час для дослідників було загадкою, чому М.Грушев ський сам не відповів на 
емоційні виступи В.Мільковича, не спростував його закидів науковими аргументами. Тим 
більше, загальновідомо, що М.Грушев ський ніколи не уникав наукової полеміки, слушно 
вбачаючи у дискусії можливість для подальшої популяризації своїх ідей і привернення 
уваги до них освіченої публіки. То ж чому відповідь львів ського професора не була 
зауважена? Однією з можливих причин, на нашу думку, може бути те, що німецький 
першодрук рецензії В.Мільковича був для дослідників заступлений його перекла-
дом на сторінках “Руслана” і пошук відповіді не вівся у логічному напрямку – тобто 
у наступних числах часопису “Mitteilungen des Instituts fьr Цsterreichische Geschichts-
forschung”. Так, наприклад, рукопис відповіді М.Грушев ського, що зберігався у фон-
дах ЦДІА у Львові, був помилково атрибутований укладачами каталогу “Рукописи, 
документи і матеріали Михайла Грушев ського у фондах Центрального державного 
історичного архіву України у Львові” як відповідь на критику В.Мільковичем росій-
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ських “Очерков истории украинского народа"23. Відповідно до цього помилкового 
припущення, хибно було датовано й час написання відповіді – “до 1905 р."24. Проте, 
саме у річнику “Mitteilungen des Instituts fьr Цsterreichische Geschichtsforschung” за 
наступний 1908 р. ми й віднайшли відповідь львів ського професора його чернівецькому 
колезі. Щоденникові записи вченого дозволяють нам простежити процес написання 
цієї відповіді та показують, що дослідник надавав великого значення обґрунтуванню 
власних концепцій, котрі виносилися для обговорення на форум знаного європей ського 
часопису. “На вечір запросив Франка, Томашів ського 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 дрантивий"25.

Не будемо входити в аналіз аргументів М.Грушев ського – читач зможе їх сам оці-
нити з перекладу, долученого до цього дослідження. Лише зауважимо, що відповідь 
М.Грушев ського має не лише суто історіографічний інтерес – розширює наше уявлення 
про дискусії в тогочасній україн ській науці, а й дозволяє краще зрозуміти аргументацію 
вченого на користь власних наукових гіпотез. Ґрунтовна відповідь М.Грушев ського не 
залишилася без реакції його опонента, який подав свою репліку, надруковану одразу 
після тексту львів ського професора. Оскільки сама відповідь є частиною полеміки між 
М.Грушев ським і В.Мільковичем, ми також публікуємо її коментований переклад. Не 
вдаючись до аналізу відповіді В.Мільковича, зауважимо лише, що репліка чернівець-
кого професора справляє таке враження, ніби той не почув свого львів ського колегу, 
не зміг чи не захотів проникнути у його дослідницьку логіку. Тому тексти обох учених 
виглядають до певної міри герметично, адже дискусії, як такої, не відбулося – жодна 
з сторін не визнала найменшої рації опоненту.

Наукова цінність відповіді М.Грушев ського, значний інтерес його дискусії з В.
Мільковичем, поза сумнівом, розширюють нашу поінформованість про процеси та 
тенденції в україн ській історичній науці початку ХХ ст. Ця обставина, а також важ-
кодоступність для дослідників тогочасної німецької наукової періодики, проблеми, 
пов’язані з перекладом фахових наукових текстів, підштовхнули нас до ідеї здійснення 
перекладу відповіді М.Грушев ського та репліки його опонента україн ською мовою.

Тексти перекладено відповідно до сучасних вимог пунктуації та правопису. Ско-
рочення, крім загальноприйнятих, розкриваються в квадратних дужках, система 
посилань та цитування подаються за оригіналом. Автор ська розрядка деяких частин 
тексту збережена. Коментарі наведено у прикінцевих виносках.

Своїм приємним обов’язком вважаємо висловити слова щирої подяки нашому ша-
новному колезі та перекладачу опублікованих текстів – завідувачу кафедри німецької 
філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
доценту Василю Лопушан ському, без чиєї кваліфікованої допомоги ця публікація не 
побачила б світ.
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ЧИ ВЖЕ НАПИСАНА 
ІСТОРІЯ РУСИН СЬКОГО НАРОДУ ЧИ ЩЕ НІ?

З нагоди німецького видання першого тому моєї “Історії України” у “Записках” (том 
XXVІІІ, зошит 3, ст. 527-535) з’явилася рецензія професора Чернівецького універси-
тету В.Мільковича, в якій він мою роботу піддає безпідставній критиці, відмовляє їй 
у будь-якій значущості, з наголосом робить висновок “Історія русин ського народу 
начебто ще не написана"1. Проте ця рецензія свідчить про таку упередженість, що й ав-
тор цієї рецензії довго вагався з відповіддю. І тільки та обставина, що вона з’явилася 
в академічному журналі, спонукала його, врешті-решт, взятися за перо.

Рецензент починає з характеристики загального, так би мовити національного 
значення моєї роботи та її походження. Оскільки він тут одне змінює, а інше подає 
в неправильному тлумаченні, я мушу сказати щодо цього кілька слів. Україн ський 
(русин ський) національний рух, а також україн ська історіографія зовсім не є такими 
новинами, якими їх подає рецензент. Перша наукова, цілком серйозна для свого часу 
спроба історії України (Історії України Й.Енгеля, 1796) з’явилася німецькою мовою 
цілком незалежно від якогось національного руху, з чисто наукових мотивів. До кінця 
18 ст. в Україні з’явився ряд творів, науково незначних, але цікавих своїм чітко визна-
ченим наголошеним бажанням зобразити історію україн ського народу від найдавніших 
часів: “Хронологічні описи” Рігельмана, анонімна “Історія русів або Малоросії” т[а] 
і[нші]. В той час, коли мій рецензент і я починали вчити абетку, україн ська (русин ська) 
історіографія вже мала дуже серйозних та відомих представників та різних учених, не 
тільки русинів, а й росіян, поляків, німців, для історії україн ського народу було зроб-
лено дуже багато. На противагу цьому, до кінця 80-х рр. у Галичині з’явився постулат 
кафедри історії русинів у Галичині, зовсім не “перш за все”, а після того, як вже довгий 
час існували кафедри русин ської (україн ської) мови та літератури. Замість кафед-
ри русин ської історії у Львові, австрій ський уряд заснував кафедру світової історії 
з особливим акцентом на історію Східної Європи. Рецензент, який разом зі мною був 
запропонований кандидатом на цю кафедру, повинен би знати, що з цією кафедрою 
не було пов’язано жодних обов’язків реалізації палкого бажання русин ського народу 
стосовно написання його історії. Зрештою мені не відомо, щоб кафедрам десь давали 
такі зобов’язання. Написати історію України, для якої було вже багато зроблено най-
старішими дослідниками в галузі історії, якщо навіть лише для різних частин, часто 
лише у контексті поль ської чи ру ської історії, – зв’язати ті disjecta membra* в єдине 
ціле, вдосконалити власною працею, настільки, наскільки це можливо і вдихнути 
у все це провідну ідею – знайти розвиток в масі фактів – це було моїм захопленням 
ще тоді, коли я робив перші кроки в моїй науковій роботі. З молодою сміливістю, для 

1 Рецензент завжди використовує у своїй рецензії термін “русин ський”, для всього так званого 
малору ського народу, якого я, як це тепер загальноприйнято, позначаю як “україн ський”.
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якої не існує жодних перешкод, взяв я на себе цю роботу та працював над нею довго 
і інтенсивно. Рецензент зверхньо зауважує, що я “також раніше дещо опублікував": і він 
повинен був би сказати, що я був вже раніше автором великої монографії про історію 
Київ ського князівства (Київ 1891)**, яку мені, молодому чоловікові, подала ординарна 
кафедра, щоб я проаналізував деякі праці щодо соціальної культурної історії України 
пізніших століть, які базувалися на самостійних архівних студіях. У 1898 – 1900 роках 
з’явилися перші 3 томи історії України, які включали період до середини 14-го століття, 
до поль сько-литов ської окупації україн ських територій. Рецензент пояснює, “що він 
тримав у руках русин ське видання цього твору і частково читав його, однак відклав 
і більше не звертав увагу, тому що не погоджувався зі способом написання, з мето-
дом і результатами роботи”. Це пояснення не проливає доброго світла на професора 
східноєвропей ської історії2; але те, що моя робота суперечить професорові Мільковичу, 
це не є для мене ніякою неприємністю. Я і професор Мількович займаємо різні позиції, 
як це зрозуміло кожному, хто порівнює або мою історію України, або мій короткий 
огляд історії україн ського народу з нарисом “Східної Європи” рецензента***. Я шукаю 
в історії Східної Європи, в її культурі, в її соціальному та історичному житті, органіч-
ний розвиток україн ської національності і уявляю собі історію україн ського народу 
як нероздільне органічне ціле. Для професора Мільковича не існує україн ського на-
роду, україн ської історії, він знає лише “Росію” від Рюрика до Миколи ІІ, складовими 
частинами якої є як Київ ська Русь 11-12 ст., так і Галицько-Волин ське князівство 13-
14 ст., а також Володимир на Клязьмі 13-14 ст. і Московія 15-16 ст. Він слідує старій 
панросій ській схемі, цьому втіленню москов сько-петербурзького централізованого 
духу, який знає лише р о с і й  с ь к у  і  п о л ь  с ь к у  і м п е р і ю , а історію україн ського 
н а р о д у  вплітає епізодично то в історію Росії, то в історію Польщі. Я принциповий 
противник такої системи, щоб заміняти історію живого люд ського народного елемен-
ту історією держави (порівняй мою працю “Звичайна схема ру ської історії і справа 
раціонального укладу історії східного слов’янства” в зібранні Петербурзької Академії 
Наук, “Славістичні студії”, I.****). Професор Мількович повинен був мати мужність 
поставити дискусію на цю принципову площину: наскільки складена мною схема, яка 
лежить в основі моєї роботи, відповідає науковим вимогам, наскільки ідея ізоляції 
історії україн ського народу, як окремого органічного цілого з початку історичного 
життя східного слов’янства, є співзвучною з фактами і їхньою еволюцією. Але професор 
Мількович зовсім не торкнувся цієї принципової сторони. Він задовольнився лише 
дуже туманним натяком на “стилізовані дерева” у відгуку на мою роботу, “хотілося 
б майже сказати Потьомкін ські (sic!) картини, які автор, здається, навчився зма-
льовувати на своїй батьківщині”. Але і далі він не намагався обґрунтувати цей свій 
безпідставно кинутий, значною мірою, образливий докір. Тут він не міг нічого навес-
ти, оскільки він не міг знайти жодного сліду якої-небудь тенденційної розстановки 
фальшивих декорацій; навпаки, він скаржиться на стерильність, брак самостійних, 
нових думок, оригінальності, навіть простої логіки. Стилізовані перспективи, Потьом-
кін ські декорації та повне безсилля думки – це два закиди, які б ніколи не зробила 

2 Пізніше, у “Руслані” № 214 рецензент у своїй репліці на критику своєї позиції пояснив, 
що він, пишучи свою “Східну Європу” (для світової історії Г. Гельмота), моєї роботи ще не 
читав. Справді, у його роботі, яка повинна була бути готовою на 1903–1904 рр., усі пункти, 
які стосуються походження Київ ської держави просто ігноруються чи відображаються дуже 
наївно.
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тверезомисляча голова. Рецензент не тільки не спробував продемонструвати мені 
цю “стилізацію історії”, але також і не намагався обґрунтувати свій безпідставний 
закид про брак нових думок у моїй роботі. Він не намагався показати від кого я взяв 
загальну структуру роботи, у кого знайшов готовими її частини. Проте це було не 
легко зробити у такій праці, якій можна було б скоріше докоряти за єретичну відвагу 
у комбінуванні явищ, у конструюванні загальних поглядів, у значному відхиленні від 
протоптаної стежки, але, у жодному разі, не за брак самостійності. Рецензент цілком 
серйозно мене повчає: “Той, хто береться писати велику працю про цей час, повинен 
у першу чергу ознайомитися з новими джерелами”. Я не знаю, чи рецензент вимагає 
від мене знайти нову хроніку готів, чи нові літописи про зародження Київ ської Русі? 
Очевидно, він не має жодного уявлення про те, яку кількість нового, не використо-
вуваного до цього з даною метою матеріалу – археологічного, лінгвістичного, етноло-
гічного та історичного – я використав для виконання свого завдання. Хіба до цього 
часу картина культурної еволюції україн ської території від початків люд ського життя 
аж до історичних часів подавалася кимсь на основі головним чином археологічного 
матеріалу? Ні!3 Хіба використовувалися і поєднувалися з іншими фактами результати 
порівняльного мовознавства, щоб вияснити деякі моменти життя предків україн ських 
племен та їхньої культури? Ні! Хіба була подана така нова і така багатогранна картина 
культурного життя україн ського населення в період утворення Київ ської держави? Ні, 
вона переважно зовсім нова.4 Картину виникнення Київ ської держави, яку я намагався 
зобразити ретроспективним методом, незалежно від ненадійної літописної традиції, 
я взяв у когось?5 Ні, це цілком нова, самостійно намальована картина. Картиною 
політики Володимира Великого, якою завершується том, я також комусь завдячую? 
Ні, це моя власність. Все це нове. Інше питання, чи воно зроблено добре, чи ні; але 
не треба знати історичної літератури Східної Європи для того, щоб зовсім не знати, 
що було зроблено дотепер і що нового вносить моя праця, та скаржитися на брак 
самостійних думок.

Але, здебільшого, це речі, про які пише сам рец[ензент]: “Не зважаючи на велику 
кількість існуючої на цю тему літератури, ми знаємо дуже мало, і, навіть, те, що ми 
знаємо, не завжди точне, оскільки джерела є досить обмеженими”. Роз[діли] II – V пер-
шого тому, до яких подає свої зауваження рец[ензент], містять власне лише в с т у п  до 
історії україн ського народу, суто історична епоха якого починається у 10 ст., і яку він 

3 Це, мабуть відчував й сам рец[ецензент] і поставив до цього розділу іншу вимогу: відобра-
ження доісторичної та середньовічної культури у її залежності від месопотам ської, єгипет ської, 
грецької та рим ської культур (с. 534). Але оскільки ті зв’язки європей ських культур із месопотам-
ською і т.д. довести поки що важко, то слід припинити всі дослідження європей ської культури, 
поки не будуть повністю з’ясовані ці зв’язки. А якщо до месопотам ської культури існувала ще 
більш рання фаза, то нам тоді знову потрібно припинити дослідження європей ської культури 
поки і ця фаза не буде достатньо з’ясованою? У моїй же праці використано результати доте-
перішніх порівняльних досліджень і закид, що я все пояснюю особливою самобутністю мого 
народу, мене зовсім не стосується.

4 Пор. “Східну Європу” рецензента, ст. 433-8.
5 Рецензент подає наївне вираження свого неприйняття такого методу:”Terminus a quo, 

який подає це джерело, йому не достатньо, він завжди додає: ”так було раніше” (С. 531). Як 
вигідно посилатися на літописні традиції віком півтори – два століття, а іншим закидати брак 
критики!
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майже зовсім випустив з уваги у своїй праці “Східна Європа”. Очевидно, що така чи 
інша оцінка даної частини моєї праці не дає рец[ензенту] права поширювати цю ж оцін-
ку н а  в с ю  мою працю, яка сягає у своєму ґрунтовному дослідженні 17 ст. і охоплює 
у короткому “Нарисі” всю історію України. Проте рец[ензент] вихопив деякі частини 
II – V роз[ділів] першого тому, дещо змінив, дещо перекрутив, а дещо зрозумів невірно 
і звинуватив авт[ора] у тому, чого він не казав і відразу ж засуджує всю працю і заявляє 
публічно, що рутен ська історія ще не написана і вважає, що він поставив хрест над 
“всією літературою” (ст. 533) і над “надіями всього прогресуючого народу” (ст. 528). Та 
не зважаючи на всі старання, йому все-таки не вдалося зробити х о ч а  б  о д н о г о 
с п р а в е д л и в о г о  з а к и д у  щодо змісту рецензованого ним розділу.

На ст. 129 – 130 моєї праці я розглядаю дуже важливе для історії культури питання 
про кельт сько-слов’ян ські зв’язки на карпат ських землях. Там написано: “Із кельт ськими 
елементами бастарнів можна пов’язати залишки кельт ських народів та культури у тих 
країнах, де жили бастарни. Так, н[а]п[риклад], нам відомі назви племен та поселень 
кельт ського походження на нижньому Дунаї та, навіть, Дністрі. Дехто вбачає в них сліди 
кельт ської колонізації часів 4  с т .  д о  Х р . ,  я к а ,  з р е ш т о ю ,  в і д о м а  т а к о ж 
н а м  у  з а х і д н и х  б а л к а н  с ь к и х  к р а ї н а х .  Ц і  к е л ь т  с ь к і  с л і д и  н а 
н и ж н ь о м у  Д у н а ї  можна також пов’язати із колонізацією бастарнів, я к  ц е  р о б -
л я т ь  і н ш і  д о с л і д н и к и . Одне з незалежних від бастарнів відгалуження можна 
з впевненістю віднести до кельт ської номенклатури с е р е д н ь о г о  Д у н а ю . Тут вона 
досить сильна і, очевидно, пов’язана із більш західною колонізацією Східних Альп та 
М о р а в і ї . У Східні Карпати кельт ські елементи могли бути принесені звідси через 
бастарн ську колонізацію, хоча тут їх набагато важче довести; наведені тут факти є або 
дуже гіпотетичними, або не зовсім певними. Не виключено, що у Карпатах слов’яни 
мали можливість контактувати із кельтами д о  с в о є ї  м і г р а ц і ї .  П р о т е ,  м и 
б а ч и м о ,  щ о  н а з в а  с х і д н и х  к е л ь т і в  –  Vo l k e n ,  щ о  п і з н і ш е  с т а л а 
з а г а л ь н о ю  д л я  р о м а н і з о в а н и х  н а р о д і в ,  п р и й ш л а  д о  с л о в ’ я н 
н е  б е з п о с е р е д н ь о  в і д  к е л ь т і в ,  а  в і д  г е р м а н ц і в  ( м о ж л и в о 
б а с т а р н і в ) ,  і  м а є  т е  с а м е  з н а ч е н н я ,  щ о  й  у  г е р м а н ц і в  ( л а т и н -
с ь к е  Vo l c a e ,  н і м е ц ь к е  W a l h ц z  – с л о в ’ я н  с ь к е  Vo l o c h ) . Сліди 
безпосереднього контакту із кельтами у слов’ян ській культурі не можна довести із 
впевненістю. З  о г л я д у  н а  ц е , такі важливі з культурно-історичної точки зору 
контакти видаються сумнівними”.

Вихідним пунктом аналізу цього питання є теорія про змішаний герман сько-кельт-
ський характер бастарн ської народності; у чотирьох примітках та у 17-ому додатку 
(ст. 567) я вказую на спроби доказу кельт ських слідів у хорографії україн ських карпат-
ських земель: останні результати свідчать про те, що кельт сько-слов’ян ські контакти 
у Східних Карпатах історично можливі, але довести цього не можна. Я вважаю, що 
не міг зробити з поданого матеріалу іншого висновку, але й оминути таке питання, 
виходячи із його важливості, також не міг. А що робить рецензент? Він замовчує 
примітки, п р о п у с к а є  слова (деколи не вказуючи на це), так, що втрачається 
протиставлення між нижнім та середнім Дунаєм, а потім пише: “Ми не бачимо жодного 
доказу, жодного факту. Все лише можливо, очевидно і, зрештою, сумнівно, не кажучи 
вже про те, що він стверджує то одне, то інше. І це історія, історичне дослідження!” 
(ст. 532). Цю обережність, з якою я висловлююся у вказаному місці, можна оцінити 
швидше як заслугу мого методу, а суперечність у моїх словах рец[ензент] зробив сам, 
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перекрутивши цитату із моєї книжки. Він справді перекручує у своїй рецензії мої 
думки “постійно, сторінка за сторінкою”.

На ст. 531 він пише про мене: “На ст. 192 внизу і 193, пояснюючи назву “поляни”, 
він доводить, що вона утворилася від слова “поле” = Feld і каже: “Крім того можна 
припустити, що поляни взяли свою назву від якихось інших “полів”, на яких вони 
жили до цього, але така міграція сама по собі є цілком необґрунтованою гіпотезою”. Це 
дурниці, а не історія!” Для того, щоб відобразити мою думку, цитата мала б бути 
довшою і тому вирвана фраза дає зовсім неправдиве уявлення. Я вказую на те, що 
місцевості Києва аж ніяк не могли називатися “полем”.6 У хроніках вони також так не 
називаються (хоча назва “поляни” й походить від “полів"), а “полем” у 12 ст. називали 
територію за Стугною. “Найпростішим поясненням цієї суперечності є те, що раніше, 
до вторгнення степових племен у 10-11 ст., головні поселення полян розташовувалися 
південніше Стугни, де є більше рівнин, “чистих полів” (ст. 192) і вони тільки згодом 
відійшли до лісів. Рец[ензент] замовчує цю думку, яку я вважаю можливою, і наводить 
альтернативний варіант, який я в і д к и д а ю  – та тріумфує.

Ще більше це помітно читачеві нижче: “Інші історики роблять логічний висновок із 
певних попередніх даних, проте авт[ор] не посилається ні на що, н[а]п[риклад] ст. 234: 
“І оскільки нічого не відомо про війну з Ігорем, то вони, очевидно, уклали союз!” На-
справді я тут відображаю гіпотезу Шахматова про те, як у літописця у 915 році могла 
з’явитися звістка про перший прихід печенігів та їхній союз з Ігорем. Шахматов вважає: 
літописець знайшов у Амартола у 914 році відомості про участь печенігів у грецько-
болгар ській війні і створив з цього союз: якщо печеніги пішли до Дунаю, вони повинні 
були б пройти через “ру ську землю”, і, оскільки, при цьому нічого не відомо про війну 
з Ігорем, то, можливо, вони уклали з ним союз”. А рец[ензент] відразу ж приписав мені 
судження, яке Шахматов приписав київ ському літописцю 11 століття, і цього йому 
достатньо, щоб засудити мої історичні методи.

Подібного є досить багато. Дещо раніше, на ст. 531 ми читаємо: “А як щодо критики, 
суджень та методів автора? Візьму деякі короткі уривки. На ст. 156 він дотримується 
думки, що хазари – це ті ж самі, як він каже, відомі “у середині 5 ст.” акацири. Доказом 
цього йому слугує “ідентичність політики акацирів із пізнішою політикою хазарів”. Але 
в цьому місці в мене вказується місцевість, де жили акацири, що відповідає пізнішим 
поселенням акацирів; ідентичність акацирів і хазарів наводить равен ський географ 
і, зрештою, я ще вказую на ідентичність політики, що разом з іншими моментами 
говорить на користь ідентичності обидвох племен; подібність назв сама по собі на 
стільки велика, що я не вважав за потрібне вказувати на це. “Ця ідентичність політики 
акацирів”, – кажу я зрештою, – “із пізнішою хазар ською може т а к о ж  бути доказом 
ідентичності обидвох народностей”. Рец[ензент] пропускає маленьке слово “також” 
і подає справу так, ніби це єдиний доказ.

На ст. 535 рец[ензент], підсумовуючи свої зауваження, пише: “Зрештою, від історика 
вимагається, щоб він не суперечив сам собі на одній і тій же сторінці. На ст. 132 він, 
н[а]п[риклад], пише: “Міграція готів мала не східний, а лише південний напрям”, а далі 
йдеться: “Готи взяли більш східний напрямок”. У своїй праці я дотримуюсь гіпотези 

6 Як пояснити слово “поляни” на думку самого рецензента, він не говорить ні у своїй рецензії, 
ні у “Східній Європі”. Та й в інших місцях він старанно уникає протиставлення моїх “помилко-
вих” думок та своїх “правильних” та наукових. Пан рец[ензент] старанно приховує свої знання 
і нікому не розповідає свої секрети. Справді, мовчання – золото.
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наступу слов’ян на готів як основної причини їх міграції; існують зауваження, що 
цьому суперечить східний напрям міграції готів, а я доказую, що “міграція готів мала, 
власне, не східний, а південний напрямок”. З позиції балтій ського узбережжя цей 
напрямок все ж більш південний ніж східний (гирло Вісли і Дунаю). Згодом я згадую 
і міграцію інших племен гот ської групи: вандалів, гепідів, лангобардів (на сере-
дину Дунаю) і кажу, “що готи взяли більш східний напрям”, тобто більш східний 
у порівнянні з гепідами та лангобардами. Де ж тоді тут суперечність?

Рец[ензент] дорікає мені тим, що на багатьох сторінках моєї праці є багато сум-
нівних висловів, таких як “можливо”, “не знаємо” (ст. 533). Само собою зрозуміло, 
що це не моя провина, а провина недостатніх і неточних джерел, я ж намагався 
відмежувати точне від неточного, очевидне від можливого, при цьому не ухиляючись 
від можливих пояснень і оцінок певних питань, якщо вони мають значення для просте-
ження еволюції даного народу. Рец[ензент] пише: “На ст. 426 він дозволяє собі навіть 
фразу: “Можливе є сумнівним!” Він, звісно, вважав тоді, що знаходиться на вершині 
історичної критики. У такий спосіб можна було б написати і 100 томів, коли б йшлося 
виключно про те, щоб просто писати”. І знову приклад цитується так, що це проливає 
характерне світло на добросовісність рец[ензента]. У мене ж написано: “Можливо 
є сумнівним те, чи ці міста були згадані у договорі, чи це було додано літописцем” і т. д. 
Я висловлюю, отже, певний сумнів з приводу документальної цінності перелічених 
міст у парафразі трактату 907 р., а рец[ензент] вириває початок тексту як афоризм та 
іронізує з приводу цього.

Читачі, гадаю, одержали з цього достатнє уявлення про пана рец[ензента]. Із 
спокійною совістю я міг би віднести до цього і всі інші закиди, але, щоб не думали, 
що я справився лише з неміцними горішками, а міцніші відклав, я хочу розглянути 
зміст усіх його закидів.

Так, на ст. 531 він пише про мене: “На ст. 187 він виводить наступне: “Що стосується 
аварів, то навіть слов’яни, що населяли нижню частину Дунаю у 6 ст., не мали тіс-
ного відношення до їхньої держави. Правда, вони уклали союз з аварами наприкінці 
6 ст., але до цього певний епізод свідчить про те, що слов’яни не підкорилися аварам 
і каген (у мене: каган) їх аж пізніше покарав”. І автор, незважаючи ні на що, вважає, 
що слов’яни не мали тісного відношення до держави аварів!” Чи рецензент справді не 
розуміє, чи лише вдає, що не розуміє, про що тут йде мова? Я вказую на те, що зв’язок 
дунай ських слов’ян з аварами не був ані тісним, ані стабільним, вони не належали до 
авар ської держави як стала складова частина і безкарно відмовили аварам у служінні 
тощо. Слово “відношення” було тут вжито замість точного позначення підпорядкуван-
ня, і рец[ензент] міг би дорікнути лише перекладу, а думка сама по собі є зрозумілою, 
і союз наприкінці століття не виключає вільних відносин всередині нього.

Далі ми читаємо: “Або на ст. 239: “Насправді захопленню Києва мали б передувати 
менш “відомі” напади печенігів та спустошення поселень полян та околиць Києва, але 
вони не збереглися у літописця”. Отже, звідки це відомо автору? І що це за спосіб ви-
раження! Крім того він згадує особливо територію поселень полян і знову ж особливо 
околиці Києва! І чому ж мусять цьому нападу передувати інші?” Я знаю це звідти, 
звідки про це міг би дізнатися і рец[ензент]: із аналогій тисячолітньої боротьби осілого 
населення Східної Європи із степовими кочовими племенами. Київ у середині 10 ст. не 
був без захисту, на південь від нього лежали широкі населені простори. Не можна на-
віть припустити, що печеніги, які прийшли до нижнього Дніпра вже наприкінці 9 ст., 
“вперше” напали лише у 968 році, як вважає літописець. Я вважаю, що південну сторону 
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печеніги спустошували вже давно, перш ніж наважилися на похід на Київ; моя думка 
здається мені ще більш достовірною, якщо взяти до уваги, що літописець “взагалі згадує 
лише ті епізоди про печенігів, що пов’язані з культурною спадщиною народу чи певною 
місцевою пам’яткою: так є” і т.д. (там же)”. А яка різниця була між околицями Києва та 
територією полян рец[ензент] може прочитати у моїй книжці на ст. 192-3.

"Terminus a quo*****, який подає джерело, для нього є недостатнім, завжди він 
мусить додавати: так було ще раніше! Також, наприклад, ст. 427: “Як ми бачили, 
син Ігоря перебував у Новгороді ще за часів батька. Це вносить припущення, що 
традиція (відома також пізніше в 11 і 12 ст.) посилати одного з синів київ ського 
князя, найчастіше, найстаршого, до Новгорода, як до однієї з найвизначніших сто-
лиць, могла бути введена ще раніше, до Ігоря”. Подібно на ст. 441: “Князь Рогволод 
одержав Полоцьк із рук князя, можливо не він сам, а ще його батько чи дід”. Цю 
невдоволеність рец[ензента] моєю неповагою до пізнішої літописної традиції я вже 
згадував. Чому я припускаю, що практика призначення старшого сина у Новгороді 
існувала ще до Святослава, я пояснюю у фразі, яка знаходиться між двома наведеними 
рец[ензентом], однак він її у свій спосіб упускає, навіть цього не зазначивши: “В і н 
б у в  т о д і  щ е  т а к и м  м о л о д и м ,  щ о  в і н ,  з р о з у м і л о ,  п р а в и в  л и ш е 
н о м і н а л ь н о : це вносить припущення, що традиція ... до Новгорода могла бути 
введена ще раніше, до Ігоря, і Ігор лише слідував їй”. Що ж стосується Рогволода, то 
я виходив з того, що Полоцьк, судячи з усього, вже у першій половині 10 ст. нале-
жав до Київ ської держави і зважаючи на самостійну позицію, яку займає Рогволод 
по відношенню до Володимира, я вбачав у ньому монарха, який, очевидно, панував 
у Полоцьку ще з часів батька та діда. Якщо ж рец[ензент] хоче вірити пізнішій легенді 
(сказання про Рогніду), що Рогволод справді прийшов з іншої сторони моря, то це 
є справою його критичного такту. Далі рец[ензент] із незадоволенням зазначає: “Відо-
мості про давні часи він бере з джерел, написаних пізніше, наприклад, ст. 251 і багато 
інших”. Кожен методично підкований історик знає, що існують менш давні відомості, 
які в порівнянні з давніми, є менш важливими, однаково важливими та навіть важливі-
шими за них. Питання в тому, ч и  б е з п і д с т а в н о  я  надаю такій відомості такої 
ж ваги як і давній. Рец[ензент] вказує на сторінку 251. Тут я наголошую на певній 
невідповідності між багатим матеріалом про розвиток землеробства у слов’ян, який 
подає нам лінгвістика, і свідченнями візантійців з 6, 7 і навіть 9 та 10 ст., де слов’яни 
зображаються як напівкочові племена, і обґрунтовую цю невідповідність тим, що 
візантійці “підтримували стосунки з слов’янами”, які “під час міграції, небезпек та 
неспокою відвикли від форм культурного життя і на певний час знову повернулися 
до життя напівкочового племені; це є фактом, який, як правило, повторюється при 
певних умовах. Однак і ця характеристика не була без певного перебільшення, 
оскільки ми знаходимо, наприклад, в оповіданні про боротьбу аварів з слов’янами 
у 6 ст. згадку про слов’ян ські поля etc. Ті джерела, які знали слов’ян у нормальних 
умовах на осілих місцях, розповідають про їх високорозвинене землеробство, що 
наклало відбиток на весь спосіб життя слов’ян. Звичайно ми одержали такі джерела 
вже пізніше – в 10 та 11 ст., проте цей значний розвиток землеробства свідчить, що 
ми маємо справу не з недавніми, а вже з дуже давніми культурними здобутками”. Де 
ж тут було використано більш ранні джерела як еквівалентні давнішим?

Незрозумілою мені здається і зухвала вимога рец[ензента], коли він пише: “Цікавим 
є місце на ст. 316, де авт[ор] розповідає, як охоче пили слов’яни. Небезпідставно такий 
солодкий і п’янкий напій, приготований з меду (Meth) сягає ще індоєвропей ських 
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часів. Слов’яни мали достатньо часу, щоб повправлятися у вживанні цього напою”. Цей 
пункт знаходиться після закиду, що я занадто багато комбіную (цей закид є дуже ці-
кавим, порівнюючи з закидом про брак усіляких свіжих думок). Чи хоче рец[ензент] 
цим заперечити, що слов’яни пили мед, чи ж його педантизм був ображений чимось 
у стилізації цієї фрази? І далі: “А потім на ст. 318 він вважає “популярну думку 
про те, що пити – це не погано, оскільки при цьому не роблять нічого поганого” 
дуже характерною для україн ського народу, хоча цей жарт був так само популярним 
і поширеним на Заході Європи і ймовірно був запозичений звідти”. Навіть визнаючи, 
що “цей жарт” був запозичений з Заходу (хоча рец[ензент] нічого не доводить і я вва-
жаю це лише безпідставним припущенням), він все ж таки є справді характерним для 
україн ського народу і поширився у ньому, що також визнає рец[ензент], то чому ж він 
не може бути використаним для характеристики україн ського народу?

Рец[ензент] багато критикує мою думку про те, що (ст. 522-3) ми маємо відо-
мості про предків україн ських племен у відомостях антів. Цей погляд його дуже 
боляче зачіпає і він переконує читача, що я у своєму судженні суперечу сам собі і з 
припущення одразу роблю достовірний факт. І знову він наводить вирвані з контек-
сту фрази, випускаючи те, що йому не підходить і розриваючи логічний зв’язок між 
думками. Я не можу розібрати, чи він не зрозумів логічного викладу моїх пояснень, 
чи лише вдає це (і одне і друге зустрічається у нього часто). Я доказую, що анти не 
можуть охоплювати південно-східну, тобто південну і східну групи слов’янства, як 
дехто вважає, а лише південну частину східного слов’янства, тобто предків пізніших 
україн ських племен. Рец[ензент] робить вигляд, ніби він не розуміє різниці між 
південно-східними групами і південними племенами східної групи і говорить про 
мене, що начебто я стверджую те, що перед тим заперечував. Він виписує фразу: “Все 
свідчить про ідентифікацію антів з предками україн ського народу і дає тим самим 
підґрунтя даному припущенню”, якою я починаю пояснення тих моментів, які свід-
чать про цю ідентифікацію, однак на цьому місці рец[ензент] обриває цитату і поряд 
із словом “все” він ставить слово “що” із знаком питання, так ніби у мене це була 
порожня фраза без будь-якого доказу. Свій виклад цих доказів я закінчую словами: 
“Все це, як вже було сказано, дає підстави стверджувати, що в особі антів ми маємо 
предків україн ських племен”. Ця ідентифікація, яка спирається не на неправдоподібні 
фрази з такими аргументами як “міг” і “ймовірно” і т.д., а на факт, що демаркаційна 
лінія між слов’янами і антами, як подає Йордан, цілком співпадає з тим, як ми повинні 
уявляти собі кордони південного і східного слов’янства на основі загальної картини 
слов’ян ського поселення, служить для мене вихідним пунктом для подальших 
суджень про східнослов’ян ську колонізацію (у формі припущень я описую лише 
менш важливі деталі, що стосуються питання антів). Рец[ензент] однак каже: “Місце 
поселення антів за Прокопієм має бути вказане по-іншому”, але як саме, про це він не 
каже ні слова, тому хай мені дарують поки залишитися при своїй думці. Але якщо 
рец[ензент] каже, що ідентичність району поселення антів і україн ських племен не 
можуть слугувати підґрунтям для мого твердження ("Так, і переселення народів для 
нього не існує? Племена, які були на півночі, ми бачимо згодом на півдні" – додає 
він), то хочу нагадати йому, що я пов’язую з слов’ян ською колонізацією 9 ст. не явища 
скіф ського періоду, а 6 ст., оскільки тоді вже розпочалася міграція слов’ян7. Відповідно 

7 Проте у своїй “Східній Європі” рец[ензент] пише (ст. 419) про безперервність заселення Східної 
Європи з часів Геродота аж до наших часів! Він схиляється до думки: скіфи були слов’янами.
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до загальної і цілком перевіреної думки про те, що ця міграція в цілому проходила ве-
ликими масами без такої плутанини, яка характеризує герман ську міграцію, ті факти 
можуть, без сумніву, бути пов’язаними, звичайно, не без перевірки, а з урахуванням 
загального слов’ян ського колонізаційного процесу, як я це зараз роблю. Проте коли 
ми на кожному кроці оточуємо себе привидами яких-небудь нікому невідомих і тільки 
цілком можливих пересувань племен з півночі на південь, то втрачаємо можливість 
не лише відновити історію колонізації, але й логічно думати про неї.

Я повинен попросити вибачення у читачів цього періодичного видання, що мучу їх 
такими елементарними доказами. Але ж що робити? Рец[ензенту], який працює таки-
ми методами, треба дещо нагадати. Зрештою, у нас залишилося не так багато закидів, 
і йтиметься про них коротко. Читачі вже самі повинні визнати, що рец[ензент] має 
антипатію до конструктивної полеміки, дійсно, не любить торкатися спірних питань, 
в яких надзвичайно бажаною була б наукова дискусія, та одержимий переважно різними 
дрібницями, які в загальному викладі не відіграють ніякої ролі. Рец[ензент] закидає 
мені незнання загальної історії (ст. 534) і питає: “Якої то треба бути думки про автора, 
коли у його праці знаходять речення (ст. 279): “На території України не добувалася 
бронза”. У мене йдеться про те, які предмети ввозили на україн ські землі із чужих 
країн у доісторичні часи, і я пишу: “Виробництво бронзи повністю ґрунтувалося на 
іноземному імпорті; на україн ських, як і праслов’ян ських територіях бронза, здається, 
не добувалася; обробка заліза так само ґрунтується, хоч би частково, на закордонному 
торгівельному обміні”. Незважаючи на всі зусилля, я, справді, не знайшов жодного сліду, 
що в Україні в цю ранню культурну епоху вироби з бронзи виготовлялися із місцевої 
сировини, це означає, що тоді в Україні видобували мідь та олово. Є у рец[ензента] 
які-небудь докази того, що це було так? Говоріть! І що спільного це має із знанням 
загальної історії?

Далі рец[ензент] ось як демонструє мої гріхи: “Чи коли він називає примхою 
повішання щита на воротах Константинополя; чи коли йому здається також дивною 
стаття візантій сько-ру ського договору про те, що лише 50 ру ських купців можна було 
пропустити через ворота (ст. 445), хоча все-таки це можна знайти в багатьох інших 
торговельних угодах”. І знову: що спільного з цим має загальна історія? Повішання щита 
як широко поширеного символу мені відоме. Проте чому я не міг назвати це примхою 
поряд з іншими названими в хроніці подробицями? Чому ж нагромадження різних 
поліційних обмежень (я їх “особливо” не називаю і не подаю ознак подиву) не дало 
мені права припустити, що русин ські купці “перед тим натворили в Константинополі 
якоїсь біди, і це було причиною тих поліційних заходів"? І що має тут знову означати 
загальна історія? Рец[ензент] дивується, коли я говорю: “грецький вогонь був просто 
нашим порохом” (ст. 453), але про це ж написано слово в слово в “Історії візантій ської 
літератури” Крумбахера, друге видання, ст. 636 із посиланням на уривок у Тактиці 
Лева****** (розділ про мор ську війну). Рец[ензент] помиляється: коли говорить, 
я виводжу походження слова “слов’яни” від “slаvа” (Ruhm); у мене стоїть виразне по-
ходження від “slu”, “slovo” (Wort); я вважаю, що це старовинне слово слов’яни, похідне 
від “slovo”, як і die Nemci (укр[аїн ське] Nimci) від nemu (німий), мають проте значення 
як народні етимології, навіть незалежно від історичного походження цих назв, якого 
досі не було. Зрештою, я не вступаю у лінгвістичну суперечку із рец[ензентом] і не від-
повідаю на його закиди на адресу різноманітних лінгвістів. А якщо рец[ензент] вибачає 
мені етимологічну частину моєї книги ("то можна також пробачити нашому авт[орові] 

МАЛОЗНАНА НІМЕЦЬКОМОВНА ПРАЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО



696

його теорії"), то я надаю можливість захищатися іншим, атакованим ним, (професору 
Брюкнеру та ін.) відповідно до їх змоги і поспішаю далі. Guarda e passa!*******

Що рец[ензент] каже про історію канонізації Ольги, є тут зайвим, коли нам досить 
добре відома візантій сько-ру ська практика канонізації, висвітлена у працях, які я цитую 
в даному уривку, особливо в монографії Голубін ського, найкращого знавця ру ської 
церковної історії; у її світлі я зображаю проблему канонізації Ольги, не ламаючи собі 
голови, як дозволяє собі висловитися рец[ензент]. Досвід західної церкви є в даному 
випадку зовсім неважливим для східної. Знову залишається таємницею рец[ензента], 
як треба розуміти процитовані місця джерел.

Це все, що стосується змісту моєї роботи. Проте залишається не менша, цікавіша, 
особливо захоплююча частина, присвячена мові та стилю перекладу. Після того як 
рец[ензент] на полюванні так зіпсував всю велику дичину, він перейшов на менш 
вигідну, але більш веселу погоню за блохами. Він бігав слідами диявола набірної каси 
і приніс додому велику здобич: одне “in” замість “an”, одне “der” замість “das”, декілька 
“das” замість “der”, одне “des” замість “der” і одне “der” замість “die”. У ненімецькому 
місті, де також найінтелігентніші набирачі німецької мови безсильні, не можна було 
попри всі зусилля досягти акуратної коректури, і я тільки дивуюся, що помилок не 
залишилося набагато більше. У всякому разі, це все не стосується ні доктора Івана 
Франка, якого рец[ензент] необґрунтовано називає перекладачем цієї книги, ні док-
тора Феліції Носсіг, яка фактично була перекладачкою. Щоб збільшити цю здобич, 
рец[ензент] придбав у крамниці з дичиною ще в с я к е  в б и в ч е , зокрема “воєнне 
щастя” і “сферу воєнного захисту” та деякі подібні дрібнички. Звичайно, найважливі-
ше він також залишив для себе, а саме: ті “багато уривків”, про “зміст яких не можна 
здогадатися”. Він з огидою відкидає іншомовні слова, незгідний із “незвичайними” 
формами, такими як Varдgen, Slovenen (але не Slovдnen), Herulen, Daker, Thraken 
і так само Thraker, як і з фонетичною транскрипцією місцевих назв, таких як Kijew, 
Dnipr, Dnistr, переклад яких мав звучати природно, але не містити поль ських чи 
росій ських форм. Йому також не подобаються дослівні переклади окремих місць 
хроніки, які були навмисне так перекладені для характеристики давньору ського стилю 
у наслідуванні семіт сько-візантій ського синтаксису. Наприклад, фраза, що Кий був 
керівником найманих солдатів, ватажком банди і його “найняли” деревляни (ст. 392), 
не звучить “як сучасний роман про розбійників”, а точно передає зміст і частково також 
словесне звучання хроніки. Він хотів би перенести сучасне найменування “Russland” 
у 9-12 століття і дивується, що мною збережена стара справжня назва “Rusj”, і не розуміє, 
чому один раз це слово вживається з “das”, а в іншому випадку – з “die”, незважаючи 
на те, що одна форма позначає країну, а інша – населення. “Zadruga”, як він говорить, 
не ототожнюється з “kuča”, а остання прирівнюється до Zadruga, у селах, де zadruga 
відсутня, в чому рец[ензент] може сам переконатися, подивившись на цитований 
уривок із збірника Богішича (ст. 522-523). Із “старійшинами” у рец[ензента] щось 
не ладиться. Я пояснюю (ст. 369), що “starcy”, дослівно “старійшини" – це найстарші 
члени родин, а також старійшини громад. Рец[ензент], можливо, неправильно зрозумів 
уривок, стверджуючи, що вони були лише старійшинами сіл (і міст?), і заперечуючи, 
можливо, із незнання, що на північноукраїн ських та білору ських землях “starcy” були 
рівнозначними з отаманами чи сіль ськими старостами (дивись том 5, ст. 369 моєї 
Історії). Заголовок “povestj” йому не подобається, і він більше схиляється до загальної 
назви “Хроніка”, як він цитує у своїй “Східній Європі" – “ру ська хроніка так званого 
Нестора (пом[ер] у 1115 році)”. Очевидно, він не читав екскурсу (№ 1) в моїй Історії 
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і не має уявлення про весь новий аналіз давньору ського літопису, а то він би знав, що 
неможливою є будь-яка розмова про “ру ську хроніку”, не відрізняючи давню редакцію 
повісті від численних пізніших, з якими Нестор не має нічого спільного.

Це, напевно, все. Перевіряючи всі закиди рец[ензента], я, виходить, не знайшов у себе 
нічого, про що я міг би, дійсно, жалкувати як про помилку чи недогляд, за винятком 
друкар ських помилок і деяких стилістичних неточностей. Я міг би задоволено дивитися на 
свою книгу, яка вийшла цілком неушкодженою з цих нападів, і бути вдячним рец[ензенту] 
за те, що він на руку мені відіграв невдячну роль advocatus diaboli*******. Книга, 
не ушкоджена усіма цими докорами, могла б собою гордитися, якби рецензент не 
проявив стільки незнання й недбалості при опрацюванні предмету. Внаслідок цього 
також негативний результат атак мого україн ського колеги не приносить мені такого 
задоволення, як дискусії німецьких учених, які у своїх рецензіях водночас з великою 
повагою оцінювали мій історичний метод і його результати, незважаючи на те, що вони 
відрізнялися від мене в деяких спірних пунктах чи виразили своє здивування щодо 
незвичної новизни моєї історичної схеми і мого трактування історичних питань.

Чи це комусь подобається чи ні, але русин ська історія, я в це твердо вірю, є і за-
лишається написаною.

Львів
 ГРУШЕВ СЬКИЙ

РЕПЛІКА

Якщо я дозволю собі ще раз звернутися до цієї проблеми, то не з причини, що 
я бачу загрозу моїй позиції з боку критики автора, а для того, щоб правильно висвіт-
лити тактику захисту рецензованого автора. Адже досить лише послухати, як автор 
захищається! Спочатку він намагається перевести заторкнуте питання в зовсім іншу 
площину, стверджуючи, що я нібито послуговуюсь “старою панросій ською схемою, цим 
продуктом москов сько-петербурзького централізованого духу, який знає лише росій ську 
та поль ську і м п е р і ю , а історію україн ського н а р о д у  епізодично вкраплює в історію 
то Росії, то Польщі”. Отож слід знати, що це була пристрасна критика Мільковича. Пе-
редусім запитаю, що спільного має невірне тлумачення таких слів, як слов’яни, німці, 
збіжжя або назви поляни і т.д., або застосування негожого історичного методу, за який 
я засуджую автора, з “принциповим тepeнoм’’, як любить він називати свою “ідею вио-
кремлення історії україн ського народу як певної окремої, органічної цілості від початків 
історичного життя східного слов’янства"? Заполонений сильним марнославством, 
авт[ор] не може зрозуміти, як взагалі хтось наважився критикувати його, і думає, що 
“принципові” однодумці не мають права вести між собою наукову боротьбу і я відтак, 
якщо я – його однодумець, мусив би з усім погоджуватися. Та коли він у своїх роз-
думах неодноразово стверджує, що я перекрутив, переіначив його слова, випустив 
і замовчав суттєве, коли він навіть доходить до заяви, що я нібито використовую “ц і 
з а с о б и ” для боротьби з ним, й іронізує над моєю добросовісністю, то мушу спростувати 
це безпідставне звинувачення з якнайбільшим обуренням. Навпаки, я процитував 
лише найсуттєвіше, і моя рецензія, хоч і дещо гостра, але виконана чесно й витримана 
у гідному тоні. Коли ж він заявляє, що його спростувань не витримало жодне з моїх 
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зауважень, що після його відповіді не може існувати жоден докір, зроблений йому мною, 
то мушу сказати, що, по-перше, я в своїй рецензії обговорив лише н е в е л и к у  частину 
того, що міг би піддати критиці у його творі, і по-друге, він н е  с п р о с т у в а в  ж о д -
н о г о  з  м о ї х  д о к о р і в  – просто тому, що і зараз не розуміє мене. У мене немає 
бажання знову пережовувати все те, про що йшлося минулого разу, й тут йому не 
місце, проте на декількох прикладах все ж хочу і мушу це продемонструвати.

Розпочнемо із тлумачення назви п о л я н и , яке пропонує проф. Гр[ушев ський]. Він 
каже, що це найменування слід вважати похідним від поле (Feld), і хоче довести, що, 
оскільки територію навколо Києва не можна назвати “полем”, поляни взяли свою назву 
від інших полів. Не кажучи про те, що територію навколо Києва все ж можна назвати 
полем, – ґрунт біля Києва піщаний, родючий і придатний до осілого життя, – я взагалі 
вважаю зайвим і непотрібним ставити питання, на честь яких полів названі поляни. Цю 
проблему слід розглядати не географічно, не за місцем знаходження, а філологічно, тобто 
з’ясовувати, чи локально походить найменування поляни від с л о в а  поле, чи ні. Адже 
існують, на що вказує і проф. Гр[ушев ський], різні племена полян. Чи доцільно скрізь 
запитувати, від яких полів назване те чи інше плем’я. Це – забавка для дітей. Тому 
я й сказав, що це – іграшки, а не історія. Питання може звучати: чи назва поляни 
походить від с л о в а  поле, чи ні – і не по-іншому. Проф. Гр[ушев ський] одразу за-
кидає мені, що я нібито щось замовчав і скритикував думку, яку він відкинув. Чи ж не 
маю я тепер права стверджувати, що він і тепер не розуміє моєї рецензії. Зізнаюсь, що 
при прочитанні його твору саме на цьому місці про полян я засумнівався у ньому 
як ученому і що моє незадоволення його книгою постійно зростало. Зазначимо, що 
авт[ор] заперечує сам собі в межах одного і того ж речення, говорячи: В загальному 
м о ж н а  б у л о  б  припустити, що поляни взяли собі ім’я від якихось інших полів, які 
вони населяли раніше – а л е  ч и  в ж е  с а м а  т а к а  м і г р а ц і я  н е  є  п о  с у т і 
с в о ї й  п о в н і с т ю  н е о б ґ р у н т о в а н о ю  г і п о т е з о ю ! Отже, чи не суперечить 
його друга гіпотеза першій? І навіщо все це? Авт[ор] просто висуває одну з гіпотез, щоб 
одразу заперечити її другою. Для історії це немає ніякої цінності. Зараз же він спря-
мовує свій спис проти мене, стверджуючи: “Мільк[ович] не визнає міграції полян, 
а замовчує, що цю гіпотезу спростовую саме я”. Що ж він спростовує? Те чи інше? Чи 
може він мислити логічно, запитую я?

Тепер розглянемо місце про хазарів-аказирів. Він каже: Ідентичність політики ака-
зирів із п і з н і ш о ю  політикою хазарів може також (слово “також” я раніше випустив 
не з певним наміром, а тому, що воно у даному випадку не несе у собі ніякого значеннє-
вого навантаження) слугувати свідченням ідентичності обох народностей. Я вважав 
і вважаю, що ідентичність політики, та ще й п і з н і ш о ї , за жодних обставин не 
може слугувати доказом ідентичності обох народностей. Авт[ор] використовує все 
можливе й неможливе, щоб лише побільше написати. Я наведу лише один приклад. Іс-
нували р і з н і  племена полян чи словенів, які вели різну політику. Те, що стосується 
одного племені полян, не обов’язково стосується усіх. Або існувало багато племен 
болгар. Аналогічно могло існувати і багато племен хазарів, які вели різну чи й однакову 
політику. З політики не можемо й не маємо права нічого виводити – адже спочатку слід 
було б констатувати ідентичність. Навіть слід припустити, що аказири були одним 
з племен хазарів, яке вело власне політичне життя. Отже, я віддаю авт[орові] раніше 
випущене слово “також” і кажу: і з “також" – місце не має ніякої цінності!

Те, яку стратегію обирає авт[ор] у своїй відповіді на рецензію, мусять продемонс-
трувати наступні приклади. Я робив йому зауваження, що на сторінці 132 він сам собі 
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суперечить, говорячи про кочування готів спочатку в південному, а далі в тексті – не 
в південному, а в східному напрямку. Проф. Гр[ушев ський] відповідає, що напрямок 
кочування готів він спочатку визначив з позиції ґепідів та ланґобардів, а вдруге – з пер-
спективи Балтій ського моря. По-перше, з тексту цього не видно, і примітку цю він 
зробив лише тепер, щоб виправдатись, по-друге, мушу сказати, що він робить взагалі 
невірно, адже напрям кочування визначають виходячи з прабатьківщини кочівних 
народів, а не з позицій інших народів – як от китайців; та й з перспективи бать-
ківщини ґепідів не можна стверджувати, що готи кочували на с х і д , інакше вони 
б опинились в Азії.

Або те, як він захищає місце про бастарнів. Він повністю його переписує і ствер-
джує, що я, звичайно ж, спеціально випустив найважливіші слова, й передруковує їх 
в розрядку. Та ці слова не тільки заважають загальному смислу цілого абзацу, – тому-то 
я їх і випустив, бо ж не мають нічого спільного із загальною аргументацією, – але їх 
зміст зовсім невірний. По-перше, проф. Гр[ушев ський] не знає, що гіпотеза про поход-
ження назв Wlach, Lach, Wдlsche і т. д. від назви кельт ського племені Volcae давно 
вже спростована багатьма ученими; крім того він мусив би знати, що Volcae – назва 
не східних кельтів, як він стверджує, а галль ських. При цьому він вважає, що справжня 
суть містилась саме там, де я щось випустив. Я ж критикував його за зовсім інше. Влас-
не кажучи, я вказав на те, що весь цей абзац побудовано на недоведених гіпотезах, 
і підкреслив усі висловлювання, типу може бути, можливо і т.д., оскільки все це не має 
для історії ніякої цінності, а є лише повітряним замком чи, як я казав раніше, Потьомкін-
ським селом, і для доведення цього мені зовсім не потрібно було випущених місць.

У своїй відповіді на рецензію проф. Гр[ушев ський] стверджує: “Та обачливість, з якою 
я висловлююсь, мусить радше вважатись заслугою мого методу”. Боже упаси історіогра-
фію від цього методу. Те, наскільки сильно він носиться зі своїм методом, проілюструє 
наступне місце, про яке я не говорив у своїй рецензії: с. 211 (у дужках – мої примітки): 
“Кожного разу на території дулібів зустрічаємо деякі політичні найменування, які 
замінюють стару назву племені. С у м н і в н и м и  є  питання, чи це були загальні 
назви для всієї дуліб ської території, які змінювали одна одну, чи лише част-
кові найменування, назви певних частин дуліб ської території, які м о г л и  існувати 
одночасно. Ш в и д ш е  з а  в с е  загальним найменуванням м о ж н а  вважати назву 
волиняни, від – Волинь, оскільки вже в XI столітті цю територію було приєднано до 
Володимир ського князівства, але й тут може йтися про перенесення назви частини 
на ціле (!). Якщо ми м о г л и  б  б у т и  певними у даних Масубі, то м у с и л и  б  на-
дати цій назві ще ширшого значення, волин ське князівство м о г л о  б  у  т а к о м у 
в и п а д к у  навіть виходити за етнографічні межі дулібів, х о ч а  цим н е  з а п е р е -
ч у в а л о с я  б й вужче (!) значення Волині як центру всіх (!) дулібів. Нарешті мені 
в и д а є т ь с я  в і р о г і д н и м , що у цій назві (в якій?) ми маємо справу з найме-
нуваннями менших областей, які інколи (!) м о г л и  існувати одна поряд з іншою, 
наприклад, назва бужани для північно-західної частини басейну верхнього Бугу, а назва 
волиняни для північної частини басейну Бугу (вище він стверджував: швидше 
за все загальним найменуванням можна вважати назву волиняни, а тепер більш 
вірогідною йому видається друга!). Проте гирло Гучви (Волинь), Чермно і Володимир 
розташовані так близько одне від одного, що відповідні назви у своїй політичній 
ролі м о г л и  виступати лише (!) одна за одною (!) (вище він казав, що вони інколи 
могли існувати одночасно) і саме, й м о в і р н о , у тій послідовності, в якій я їх вище 
згадав. Волинь і, можливо, Буж ськ м о г л и  при цьому (!) мати також значення (яке?) 
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для більшої території – для всіх дулібів (отже, те ж саме, що й вище), але про це ми 
н е  з н а є м о  н і ч о г о  к о н к р е т н о г о  (дуже правильно!). Локальне значення 
назви лужани не підлягає жодному сумніву, проте н е  в і д о м о , чи була це дуліб ська 
територія” і т.д. Напевно, немає жодного професійного історика, який би стверджував, 
що така історія має якусь цінність. Проф. Гр[ушев ський] сам не знає, якої думки 
йому дотримуватися, оскільки для нього все можливо. Думаю, він має й рацію, адже 
чого в історії тільки не можливо. І так вибудована вся його наукова праця. На кожній 
сторінці знайдеться щось подібне – на одній менше, на іншій більше. Та він вимагає, 
щоб ми у високих тонах хвалили його обачність, і дорікає мені за те, що я послу-
говуюся такими засобами!

Та просто шкода часу довго копатися в цьому всьому. Іще раз заявляю: він не 
спростував жодного з моїх зауважень. Досить ще раз перечитати місце про бронзу, 
де він використовує однакову термінологію щодо заліза та бронзи, про антів і т.
д. і т. п.  Стосовно примітки про старійшин рекомендую ще раз переглянути с. 541, 
542. Росія означає край і населення, як і Русь. При цьому мені йдеться не про деякі 
невірні дані, бо схоже може трапитися із кожним автором, як, власне, і зі мною, та 
й не про мову, а про повністю неісторичний образ мислення автора. Я згадав лише 
деякі невірні погляди, щоб навести приклади. А він стверджує, що я все спеціально 
перекрутив, і твердо переконаний у цьому, оскільки не може глибше проникнути 
в матеріал. Дійсно, в одному місці своєї рецензії я замість слово написав слава. Це 
трапилось зовсім випадково, оскільки я мав на думці слово, а ніяк не похідне сла-
ва – це ж, як проводити аналогію з німий – німець. Коли ж автор стверджує, що інші 
помилки – дрібниці – замість “der” стоїть “das”, а замість “das” “der” і т.д., що часто 
він послуговується незрозумілою чи невірною манерою висловлювання, і закидає 
мені, що я просто займаюсь вишукуванням бліх, то я хотів би попросити його на-
ступного разу написати книгу розумнішу і без бліх – щоб не виникало необхідності 
їх там вишукувати. Чи ж це несправедливо голосно говорити правду в очі панам, 
можливості яких зовсім не співвідносні з їх самооцінкою? Наскільки самовпевненим 
є авт[ор], засвідчує його закид мені, що я мусив би соромитися зізнатися, що при на-
писанні своєї історії Східної Європи я не використав його книги чи не маю уявлення 
про структуру основної росій ської хроніки, оскільки вірогідно (!!) не читав про це 
його розділу – а цей розділ належить до найгірших з цілої книги. Його вдоволені 
заключні фрази просто смішні: “Книга, не ушкоджена усіма цими докорами, могла 
б собою гордитися якби рец[ензент] не проявив стільки незнання й недбалості при 
опрацюванні предмету"! Коли ж він завершує словами: Історія українців є і зали-
шається написаною, подобається це комусь чи ні, – то мушу заперечити йому: Так, 
вона написана, але як!

Чернівці.
МІЛЬКОВИЧ

Переклад з німецької Василя Лопушан ського
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Віталій Тельвак.
Малознана німецькомовна праця Михайла Грушев ського.
У публікації здійснено переклад і коментування відповіді М.Грушев ського на рецен-

зію В.Мільковича, а також репліку останнього. Досліджено історіографічний контекст 
написання праці, її значення для розкриття особливостей формування дискусійного 
поля україн ської історіографії на початку ХХ ст.

Vitalij Telvak.
Mikhajlo Hrushevskij’s little known German work.
The translation and commentary of M.Hrushevskij’s answer on V.Mil’kovich’s review and 

also on the latest retort has been made in article. The historiographic core of the writing work, 
its meaning for the exposure of the peculiarities of the formation of the discussion ground 
in the Ukrainian historiography at the beginning of XX-th century has been studied.
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