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УДК 930.1 (477.8) (092) “1934/1935”
Віталій ТЕЛЬВАК

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ В МЕМОРІАЛЬНИХ 
ПРАКТИКАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ          

В 1934 – 1935 РР.

Реакція українського громадянства та світового співтовариства на звістку про 
передчасну смерть Михайла Грушевського вже неодноразово ставала об‘єктом історіо
графічного аналізу1. Дослідники висвітлили особливості вшанування пам‘яті першого 
голови відродженої української держави на Наддніпрянщині та в Галичині, багатьох 
українських еміграційних центрах від Західної Європи до американського континенту, 
а також в столицях провідних держав світу. Втім, у центрі уваги дослідників зазвичай 
перебували масштабні меморіальні акції, влаштовані провідними науковими осеред
ками, впливовими політичними та громадськими організаціями. Ми доволі добре 
поінформовані про те, як відгукнулися на смерть М. Грушевського чолові українські 
політичні й культурні діячі та світові лідери. Але практично незнаною до сьогодні 
є реакція найширших прошарків українського народу на трагічну звістку з Кисло
водська. Втім, саме рефлексія “простого українця” стосовно національної втрати до
зволить, на наше переконання, усвідомити дійсний масштаб постаті М. Грушевського, 
оцінити впливовість його ідей на конструювання історичної пам‘яті нашого народу. 
Зрозуміло, що про широке вшанування Видатного українця в УРСР не могло бути 
й мови в умовах розгортання сталінських репресій в другій половині 30х років. Тому 
нижче зосередимо свою увагу на західноукраїнських землях, що в міжвоєнний час 
перебували під владою Польщі. При цьому акцент буде зроблено на провінційних 
осередках, оскільки процес вшанування пам‘яті М. Грушевського у Львові доволі по
вно досліджений в сучасній історіографії.

Звістка про смерть М. Грушевського голосною луною відбилася на сторінках 
західноукраїнської та еміграційної періодики. Найбільший резонанс ця подія викликала 
в Галичині: під гаслом “Померла людина – не померла ідея!” українські культурно
освітні та наукові установи краю організовували численні жалобні зібрання, повсюдно 
в церквах відбувалися панахиди2. Зі сторінок львівських газет було кинуто клич: 
“Кожна місцевість повинна вшанувати память М. Грушевського академією і підчас неї 
одномінутною мовчанкою. Де нема кому виголосити реферату, треба бодай відчитати 
статтю з котроїсь української газети”3. Щоб полегшити працю референтам, видавництво 
“Батьківщина” навіть випустило взірець реферату4. З його сторінок поставав образ 
титана духу та велета думки, що самовіддано трудився в ім’я свого народу5. Саме на 
заклик львівських видань, із використанням матеріалів і рекомендацій, розміщених 
на їх шпальтах, українці вшанували пам‘ять М. Грушевського.

 Однією з перших на заклик львівських газет данину пам‘яті великому українсь
кому історику та громадському діячеві віддала Дрогобиччина. Як повідомила газета 
“Діло”, “в дні 29 листопада вшанувало дрогобицьке громадянство пам’ять Михайла 
Грушевського численними сходинами місцевого громадянства, на яких др Степан 
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Витвицький виголосив реферат про життя й діяльність Грушевського як ученого і дер
жавного мужа”6. В цей же день в шкільних годинах відбулася виховна бесіда в “Рідній 
школі” з молоддю про велику втрату, що її в особі померлого М. Грушевського понесла 
українська наука та культура7. Подібні зібрання українські громади влаштовували 
й по селах Дрогобицького повіту.

Кількома жалобними засіданнями та траурною академією, що відбувалися протя
гом 29 листопада – 2 грудня, вшанували пам‘ять голови Центральної Ради стрияни8. 
На будинках українських установ у цей період були вивішені траурні прапори та 
розклеєні клепсидри. 29 листопада відбулося жалобне засідання представників усіх 
українських товариств, присвячене вшануванню пам‘яті М. Грушевського. Академію 
короткою промовою відкрив др Лужецький, а головну доповідь виголосив др Гарасимів. 
Наприкінці його виступу пам‘ять Великого українця було вшановано вставанням та 
хвилиною мовчання. Потім Гарасимів від імені всіх присутніх висловив співчуття 
двоюрідній сестрі Марії Грушевської п. Микласевич. Урочисту Академію за участю 
численної української громади міста та околиць було влаштовано також 2 грудня. На 
ній з ґрунтовним аналізом життя та діяльності померлого виступив його учень проф. 
Євген Форостина9.

Відгукнулися на смерть М. Грушевського й українці Перемишля. Як подає газета 
“Діло”, “на вістку про смерть Михайла Грушевського вкрились доми українських установ 
у Перемишлі чорними прапорами, які жалібно звисають з вікон чи балконів “Віри”, 
Народнього Дому, Міщанської Каси, Українського Інституту для дівчат і т.д.”10. Першим 
пошану померлому віддав Виділ Дівочого Інституту, який 30 листопада організував 
жалобну Академію. Наступного дня траурне засідання провів Повітовий Народний 
Комітет УНДО під проводом посла до польського сейму Володимира Загайкевича. 
У своїй доповіді він підніс заслуги М. Грушевського на політичному полі: наголосив 
на активній участі вченого в організації Національнодемократичної партії, що згодом 
перетворилася на УНДО, а також розповів про його діяльність на чолі Центральної 
Ради. Того ж дня відбулися жалобні сходини представників усіх місцевих українських 
товариств і установ. Доповідь згаданого В. Загайкевича присутні вислухали стоячи. 3 
грудня відбулися траурні збори громадських радних, скликаних повітовою народною 
організацією УНДО в Перемишлі.

Широко відгукнулася на заклик львівських українців тернопільська земля. Так, 
жалобні засідання, панахида й Академія пам‘яті відбулися в Тернополі. На зібранні 
Повітового народного комітету УНДО 28 листопада його голова Василь Болюх виго
лосив коротку промову, присвячену заслугам ученого перед Україною, яку присутні 
вислухали стоячи. На цьому засіданні було вирішено вшанувати пам‘ять М. Грушевсь
кого проведенням панахиди та Академії за участі українських національних партій 
та місцевих установ. Організаційне зібрання представників українських установ 
відбулося 30 листопада. На ньому за ініціативи Степана Барана було вирішено влаш
тувати панахиду та Академію 9 грудня 1934 р. Було обрано й організаційний комітет 
у складі проф. І. Бриковича др С.Барана, др Д. Ладики. Поминальний день 9 грудня 
розпочався з урочистої панахиди в церкві Тернополя, в якій, за свідченнями преси, 
взяли участь “маси українського громадянства, що виповнили вщерть церкву і цер
ковний майдан”11. Одразу після панахиди відбулася жалобна Академія в приміщенні 
Міщанського Братства, яке не змогло вмістити всіх охочих. Академія розпочалася 
хвилиною мовчання та промовою проф. Ілярія Бриковича. Заслуги померлого перед 
українським громадянством у розлогій доповіді проаналізував проф. Никифор Гірняк. 
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Про Грушевськогополітика та громадського діяча розповів присутнім др С. Баран. 
Закінчилося засідання виступом місцевого хорового колективу “Тернопільський 
Боян”12.

Урочистим засіданням вшанувала пам‘ять М. Грушевського також Учительська гро
мада в Тернополі. На жалобному зібранні 7 грудня з ґрунтовною доповіддю виступив 
проф. Яким Ярема. Він акцентував увагу присутніх на діяльності видатного історика 
на ниві української просвіти та шкільництва, підніс його заслуги як засновника То
вариства “Учительська Громада”. Академію пам‘яті видатного українця організувала 
й Тернопільська українська гімназія, де виголосив доповідь Н. Гірняк13.

Вшанувала пам‘ять видатного українця й Тернопільщина. Так, 1 грудня жалобна 
Академія відбулася в Чорткові в приміщенні Народного Дому. Засідання розпочалося 
з жалобних маршів і пісень у виконанні “Чортківського Бояна”. Урочисту промову ви
голосив сенатор Антін Горбачевський. Вшанування пам‘яті М. Грушевського у Чорткові 
продовжилося 8 грудня, коли в приміщенні Народного Дому проф. Ляхович виголо
сив доповідь на тему “Наукова діяльність проф. Михайла Грушевського”14. Траурні 
зібрання відбулися й у Чортківському повіті. Так, у селі Джурин 2 грудня кружок 
“Рідної школи” організував спеціальне зібрання своїх членів. На ньому виступили 
з промовами, присвяченими пам‘яті М. Грушевського, селяни Іван Братків та Сидір 
Нагаєвський15.

Жалобні зібрання відбулися і в Почаєві. З приводу смерті М. Грушевського Українське 
культурноосвітнє товариство спільно з філією “Союзу українок” у Почаєві 2 грудня 
організувало зібрання своїх членів. На заклик голови товариства, зібрані вшанували 
пам‘ять покійного трихвилинною мовчанкою. Після реферату про життя та діяльність 
видатного українця, Академію було закінчено виконанням “Заповіту”16.

2 грудня в приміщенні читальні місцевої “Просвіти” пам‘ять М. Грушевського 
вшанували українці іншого тернопільського містечка Золотий Потік. За свідченнями 
преси, на засідання зібралося понад 200 осіб, які з великою увагою вислухали доповідь 
місцевого адвоката Мисевича. У ній підносилися великі заслуги, покладені покійним 
на полі організації українського наукового та суспільнополітичного життя17.

24 березня 1935 р. урочиста Академія в честь М. Грушевського відбулася в подільсь
кому Золочеві. Вона розпочалася з панахиди в місцевій церкві. Згодом українська 
громада міста зібралася у приміщенні Товариства М. Шашкевича. Програма Академії 
складалася з реферату голови Товариства Геви, який ознайомив присутніх з науковою 
та суспільнополітичною діяльністю померлого. Було також виконано різноманітні 
музичні твори зусиллями місцевого українського хору18.

Панахида за М. Грушевським та Академія його пам‘яті відбулися 9 грудня в Городку 
біля Львова. Вони були організовані зусиллями більшості українських культурно
просвітніх та господарських установ. В самому місті були розвішані численні траурні 
прапори та клепсидри. За великого скупчення української громади було проведено 
Академію, під час якої з ґрунтовним рефератом про життя та діяльність померлого 
виступив місцевий меценат Климентій Карачевський19.

Вклонилося пам‘яті М. Грушевського й Прикарпаття. Українці Станіславова подбали 
про те, щоб усе місто було обклеєне клепсидрами, а установи прикрашені траурними 
прапорами, які сповіщали про трагічну подію в житті нашого народу. Станіславівці 
вшанували пам‘ять Великого українця двома Академіями. Перша відбулася 7 грудня 
у приміщенні Народної Торгівлі стараннями товариства “Бесіда”20. Другу Академію для 
найширших кіл громадянства станіславівці провели 23 грудня в приміщенні “Сокола”. 
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Адвокат Юлій Олесницький відкрив її промовою, присутні вислухали стоячи. Далі 
представник Львівської школи М. Грушевського, знаний історик, дійсний член НТШ 
проф. Олег Целевич виголосив докладний одногодинний реферат про покійного як 
історика та громадянина21. Зібрання закінчилося декламацією віршів місцевої поетеси 
Лідії Каратницької, короткою підсумковою промовою Ю. Олесницького та спільним 
виконанням національного гімну22.

Пам‘ять видатного вченого вшанували й українці Коломиї. Заходом Товариства 
“Український народний дім” при співучасті всіх культурноосвітніх установ міста 19 
грудня було влаштовано урочисту Академію. Перед її відкриттям у місцевій церкві 
було відправлено богослужіння о. А. Русином. Сама Академія відбулася в приміщенні 
Щадничої каси, цілком заповненим українцями міста та околиць. Сцену прикрашав 
великий портрет М. Грушевського пензля місцевого художника Г. Смольського. Над 
портретом висів терновий вінок як символ мучеництва; обабіч портрету стояли траур
ний та національний прапори. Академію короткою промовою відкрив В.Оробець, після 
чого присутні вшанували пам‘ять померлого вставанням та хвилиною мовчання. Про 
М. Грушевського як історика України та педагога йшлося в доповіді Й. Чайківського. 
Доповідач змалював величаву постать новочасного літописця, що першим розкрив 
перед українським народом книгу його непростого минулого. Як колишній студент 
М. Грушевського у Львівському університеті, Й. Чайківський поділився із присутніми 
цікавими спогадами про особливості ставлення видатного вченого до студентів, для 
яких той завжди був як добрим і багатим на поради, так і надзвичайно вимогливим. 
Доповідь “Михайло Грушевський як історик літератури й культури” виголосив проф. 
Д. Николишин. Доповідач у змістовному рефераті підійшов до оцінки М. Грушевського 
не тільки як історика української літератури, але й як ученого світового значення, та 
наголосив, що він, “як ніхто інший дотепер, своєю творчістю і науковими працями 
возвеличив і підніс на європейський рівень культуру українського народу”. Академія 
супроводжувалася виконанням численних музичних творів хором “Коломийського 
Бояна”23.

Широко на смерть М. Грушевського відгукнувся Галич та Галицький повіт. На за
клик місцевої філії “Просвіти” та повітового кружка “Рідної школи” практично всі села 
Галицького повіту влаштували урочистості, присвячені пам’яті видатного українця. 
Було визначено й день – 27 січня 1935 р., коли повсюдно мали відбутися панахиди 
та академії. Водночас, в днях від 27 січня до 3 лютого було оголошено національну 
жалобу для всіх українських установ. На будинках багатьох організацій вивісили чорні 
прапори. Майже повсюдно було відправлено панахиди. Як повідомляла газета “Новий 
час”, урочисті зібрання відбулися в таких селах: Блюдники, Дегова, Дорогів, Дубівці, 
Дорогів гребля, Кінчаки, Козина, Колодіїв, Комарів, Криліс, Коріпів, Кремидів, Лани, 
Маріямпіль, Медуха, Межигірці, Озерце, Острів, Перлівці, Пукасівці, Семаківці, 
Суботів, Темірівці, Тумир, Тустань. Більш масштабно – з виголошенням рефератів 
та концертами – сумну дату відзначили в селах Деліїв, Підгороддя, Галич, Залуква, 
Четвертки24.

3 лютого повітова Академія, організована силами місцевої “Просвіти” та “Рідної 
школи”, відбулася в Галичі. На вулицях міста було розклеєно клепсидри та розвішано 
траурні прапори. В місцевій церкві о. др Гринюх відправив панахиду. Академія прохо
дила в приміщенні Народного дому, вщерть заповненому українцями міста та околиць. 
Сцена була прикрашена великим портретом М. Грушевського, уквітчаного траурними 
та жовтоблакитними стрічками. На Академії було виголошено два реферати: др О. 
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Меркун познайомив присутніх із біографією видатного українця, а І. Корчинський 
оповів про героїку бою під Крутами. Під час Академії виконувалися також траурні 
та національні марші, декламувалися вірші, інсценізовувалися театральні твори на 
патріотичну тематику25.

Відгукнулася на смерть свого великого сина й Холмщина. Дописувач газети “Діло” 
відзначив: “Холмщина, довідавшись про смерть М. Грушевського, який уважав завжди 
Холмщину своєю батьківщиною, покрилася жалобою, бо в особі Покійного втратила 
не тільки свого земляка, але й великого висловника переживань українського народу 
Холмщини і Підляшшя”26. На численних траурних зібраннях холмщаки з вдячністю 
згадували, що їх видатний земляк багато уваги присвятив своїй малій батьківщині 
як у наукових студіях, так і в часи свого перебування на посту голови Центральної 
Ради, коли він організував Народний з‘їзд Холмщини і Підляшшя в Києві. 4 грудня 
відбулася панахида в церкві св. Івана Богослова у Холмі, в якій у далекому 1866 р. був 
охрещений Михайло Грушевський. На панахиду, котру відслужив о. Стефан Грушко, 
зібралася численна українська громада міста.

На звістку про смерть свого визначного земляка відгукнулися й села Холмщини. 
Так, в лютому 1935 р. урочистості відбулися в селі Богородиця Грубешівського повіту. 
За інформацією газети “Новий час”, “заходами групи свідомих громадян греко
католицький священик з сусідньої парохії о. Йосиф Федорик (Василіянин) відправив 
панахиду за спокій душі померлого першого Президента Української Держави – при 
численній участі місцевого українського населення, виголосивши відповідну проповідь, 
в якій подав, хто був покійний Михайло Грушевський та про Його великі заслуги для 
Українського Народу”27.

Не стояла осторонь процесу вшанування пам‘яті першого голови відродженої 
української держави й Волинь. У Луцьку 16 грудня було відслужено панахиду 
в Чеснохресній церкві. За повідомленнями львівського “Діла”, “панахиду відслужив 
єпископ Полікарп в окруженні численного духовенства”28. На панахиді була присутня 
українська громада міста та околиць.

Поминальним богослужінням вшанувало пам‘ять М. Грушевського Рівне. З ініціативи 
Окружної управи Волинського українського об‘єднання в рівненському православ
ному соборі 2 грудня була відправлена панахида настоятелем храму протоієреєм 
М. Яковлівим. Подія зібрала таку велику кількість вірних, котрі прийшли вклонитися 
видатному вченому, що приміщення храму не вмістило усіх охочих29. Після панахиди 
Ю. Шумовський виголосив промову, присвячену життю та діяльності М. Грушевсь
кого30. Вшанували видатного вченого й українці Рівненського повіту. Так, заходами 
українського громадянства панахиди за вченим було відправлено в селі Самостріли 
і в місті Любомлі. В Любомлі змістовну доповідь про померлого виголосив священик 
Микола Микульський31.

У містечку Горохові на Волині поминальну панахиду за М. Грушевським у місцевому 
соборі відправлено 16 грудня заходами Українського аматорського гуртка. Панахиду 
відправив о. протоієрей Ю. Мельник. Він також виголосив промову, в якій зупинився 
на біографії померлого та вказав на його заслуги перед Україною32.

Відгукнулися на заклик вшанувати пам‘ять М. Грушевського й українці Равщи
ни. Зусиллями читальні “Просвіти” в Немирові, за участі всіх культурноосвітніх та 
господарських установ міста, в останній день 1934 р. відбулася урочиста Академія. Її 
попередило поминальне богослужіння, яке в місцевій церкві відправив о. Роман Треш
невський. Згодом у приміщенні місцевої “Просвіти” відбулося саме зібрання. Воно 
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розпочалося виголошенням магістром Іваном Оверком реферату, присвяченого аналізу 
головних здобутків життєвого та творчого шляху М. Грушевського. Присутні вислухали 
доповідь стоячи. Згодом місцевий хор виконав низку траурних і народних музичних 
творів. Завершилась Академія спільним виконанням національного гімну33.

Свято на честь М. Грушевського влаштували й селяни Теребовельщини. Так, 24 бе
резня 1935 р. урочисте зібрання було організоване у селі Різдвяни. Як повідомляє газета 
“Новий час”, “вступне слово, реферат, пісні та декламації віршів у честь Грушевського, 
що їх уложили самі селяни, зробили гарне і зворушливе вражіння на присутніх”34.

Вшанували пам‘ять М. Грушевського й українці Бережанщини. 2 лютого 1935 р. на 
українських товариствах і установах Бережан було розвішано траурні та національні 
прапори, а на будинках міста й по селах повіту з‘явилися клепсидри, що повідомляли про 
панахиду за головою Центральної Ради. Ввечері того ж дня у приміщеннях “Української 
бесіди” зібралися представники товариств, дирекцій та наглядових рад установ Бережан: 
філії “Просвіти”, “Рідної школи”, “Української бесіди”, “Союзу українок”, “Української 
бурси”, “Сільського господаря”, “УкраїнБанку”, “Товариства Охорони воєнних могил”, 
“Бережанського Бояну”, “Учительської громади”, “Народного дому”, “Взаємної помочі 
українського вчительства”, “Української щадниці”, “Міщанської читальні Просвіти”, 
“Соколу”, “Читальні “Просвіти” на Адамівці”, “Районної молочарні”, “Складниці 
ПСК”, а також окремі громадяни, члени інших товариств і установ. Приміщення 
було декороване траурними прапорами та уквітчаним портретом М. Грушевського. 
Засідання розпочав голова місцевої “Просвіти” др Володимир Бемко, наголосивши 
на меті зібрання. На заклик головуючого присутні вшанували пам‘ять померлого 
вставанням та хвилиною мовчання.

Згодом голови представлених на Академії товариств і установ по черзі відкрили 
жалобні засідання своїх відділів та управ. Головною подією вечора стала розлога доповідь 
проф. В. Левицького, в якій було докладно висвітлено життєвий та творчий шлях 
померлого35. Урочистості продовжилися наступного дня панахидою, яку відслужили 
в місцевій церкві. Того ж 3 лютого відбулася ще одна панахида в приміщенні “Україн
Банку”. Зала була традиційно декорована траурними та національними стягами, на 
сцені розмістили портрет покійного та примірники його найбільш знаних творів, 
стіни були розписані сюжетами з новітньої історії України, в яких М. Грушевський 
брав безпосередню участь. Доповідь про життєвий шлях померлого виголосив др В. 
Бемко. Далі хор “Бережанського Бояна” виконав низку музичних творів. Закінчилося 
дійство прийняттям відповідних резолюцій та виконанням національного гімну36.

На цьому засіданні сталася неординарна подія, надзвичайно цікава з огляду на 
процес поступової міфологізації постаті М. Грушевського, зокрема – формування об
разу національного героя та мученика, котрий зазнав жорстоких переслідувань з боку 
більшовицької влади. Як це нерідко відбувалося й на Академіях в інших місцях, коли 
своїми спогадами ділилися люди, що були так чи інакше знайомі з померлим, до сло
ва на святі в Бережанах зголосився ближче незнаний Іван Джулинський, що захотів 
поділитися з громадою своїми спогадами про останні роки життя М. Грушевського. 
Увага присутніх була прикута до особи оповідача, оскільки ведучий слушно зауважив, 
що І. Джулинський чи не останній із галичан, котрий був свідком схилку життя ви
датного вченого. З огляду на те, що оповідання від початку до кінця було вигаданим 
і стилізованим під газетні повідомлення про сталінські репресії проти української 
інтелігенції (втім, і самого М. Грушевського), наведемо його зміст цілком, як це по
дала газета “Новий час”.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ В МЕМОРІАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ...
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“Діялося це на суді, – розповідав І. Джулинський. – Проти М. Грушевського 
почалася нагінка в пресі, на сходинах, мітингах, інспірована соввладою. Врешті 
заінавгуровано прилюдний суд. В складі трибуналу й один галичанин – відомий 
усім нам Порайко. Ввели на салю М. Грушевського, в лахміттях, що їх не можна було 
назвати одягом. Вже тоді хворів на очі. Втирає їх ганчіркою, бо хусточки в нього не 
було. Обвинувачують. Головний закид: У творах своїх не вжив досі ні разу вислову 
“совіти”, “совітська влада”, “совітські досягнення”. Говорить підсудний. Признає, що 
так воно й справді є. Алеж він досліджував у своїх писаннях давне минуле України, 
деж тоді міг він стрінутися з такими явищами? Присуд: Підсудний винуватий. Але, 
приймаючи на увагу його вік, як теж і те, що ділав може й несвідомо, суд уважає це 
злагіднюючими обставинами й замісць більш гострої кари, присуджує підсудного на 
висилку поза межі України. Чи могла бути для Нього більша кара, як відірвання від 
рідної земля? Він же так кохав її і для неї вернувся на муки й поневіряння… Вивели 
підсудного зі салі й першим поїздом вивезли з України. Не побачив її вже ніколи”. 
Своє оповідання І. Джулинський закінчив алегорією, натякаючи на соціалістичні 
симпатії самого М. Грушевського: “Вернувся, щоб випити те пиво, що його наварив, 
але не злякався і не зрадив”37.

Вшанування пам‘яті М. Грушевського українцями міжвоєнної Польщі не обійшлося 
й без деяких непорозумінь. Так, філія товариства “Просвіта” у Сяноку задумала 
вшанувати пам‘ять ученого 24 лютого 1935 р. панахидою у місцевій церкві, а згодом 
урочистим зібранням із відчитанням реферату та хоровими співами. Одначе місцевий 
парох о. О. Константинович відмовився сам і заборонив своєму заступнику відправити 
панахиду за М. Грушевським, посилаючись на те, що той був православним. Не менш 
неприхильним до пам‘яті померлого виявився й місцевий староста, який заборонив 
влаштовувати урочисте зібрання з огляду на вимоги публічної безпеки та спокою38. 
Відзначимо, що подібно до сяноцького священика, прикриваючись канонічним правом, 
проводити панахиду за М. Грушевським заборонив і настоятель грекокатолицького 
церкви у Кракові39.

Наведений матеріал промовисто свідчить про масштабність і масовість меморіального 
руху на честь М. Грушевського. Мешканці практично всіх українських земель, що 
входили до складу міжвоєнної Польщі, дієво підтримали заклик вшанувати пам‘ять 
найвидатнішого українського діяча новітньої доби. При цьому не лише інтелігенція 
повітових міст, але й нерідко селянство ініціативно поставилося до організації та про
ведення жалобних академій. Слідуючи рекомендаціям центральної преси, вони разом 
із тим творчо віднеслися до заклику львів‘ян, на свій смак укладаючи програму та 
урізноманітнюючи процедуру траурних зібрань. Попри значну відмінність у їхньому 
змісті, зумовлену передусім культурними та організаційними можливостями місцевого 
населення, були вироблені й обов‘язкові елементи таких академій: вшанування вста
ванням і хвилиною мовчання, виголошення інформаційних рефератів, виконання 
відповідних події поетичних творів, а також траурних та національних музичних 
композицій тощо. Все це дає підстави говорити про початки формування національного 
культу Грушевського на західноукраїнських землях, співмірного з уже існуючими на 
той час культами Шевченка та Франка. Втім, якщо останні позиціонувалися в народній 
пам‘яті як співці українства (відповідно – у загальнонаціональному та регіональному 
масштабі), то М. Грушевський маркувався у першу чергу як найвидатніший учений 
та політичний діяч новітньої доби, перший президент відродженої України. Водночас 
почали вимальовуватися й необхідні складові такого культу – героїзм і безкорисливість 

Віталій ТЕЛЬВАК



293

у відстоюванні національних інтересів, жертовність та широта натури особистості, 
трагізм фіналу життя тощо. На тлі інформаційної замкненості радянської системи, 
ці елементи зазнавали швидкої міфологізації й набували гіпертрофованого вигляду, 
як це сталося, наприклад, у випадку зі згаданою розповіддю І. Джулинського. Через 
близький початок Другої світової війни, традиція вшанування М. Грушевського не 
встигла вкоренитися в народній пам‘яті та ввійти до меморіальної практики українців. 
Її елементи, втім, використовували українські емігранти в Західній Європі та Північній 
Америці в післявоєнний час.
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Віталій Тельвак.
Михайло Грушевський в меморіальних практиках західноукраїнської громади 
в 1934 – 1935 рр.
Стаття присвячена дослідженню процесу вшанування пам‘яті М.Грушевського 

українською громадою в міжвоєнній Польщі. Відтворено численні меморіальні акції, 
які відбувалися в містах і селах Західної України. Вказано на початки формування 
культу видатного діяча, що не встиг укоренитися через вибух Другої світової війни.

Vitalii Telvak.
M. Hrushevsky in memorial practices of the Western Ukraine‘s community 
(1934 – 1935).
The article is dedicated to the study of the process of the celebration in honors of 

M.Hrushevsky by Ukrainians in interwar Poland. Numerous memorial actions in cities and 
villages of Western Ukraine are reflected. The beginning of formation of the famous public 
figure’s cult, which not finished because of the Second World War, is analyzed.

Віталій ТЕЛЬВАК


