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Непересічна особистість М ихайла Грушевського завжди 
привертала увагу дослідників східноєвропейської історіографії. Це 
й не випадково, адже саме він уперше дав цілісну інтерпретацію ук
раїнської історії, концептуально оформив схему її розвитку, зрештою, 
створив першу національну історіографічну школу. Поряд із цим, 
М. Грушевський відомий як неперевершений організатор громад
сько-політичного життя, талановитий публіцист, що завж ди 
використовував свої фахові знання для підтвердження визвольних 
змагань українців. Саме цей унікальний синтез в одній особі 
талановитого вченого та громадсько-політичного діяча давав 
підстави дослідникам української історіографії співвідносити творчу 
особистість М. Грушевського із постатями Т. Масарика, Ф. Пала- 
цького, Й. Лелевеля. Найбільш прискіпливу увагу різнобічна діяль
ність М. Грушевського викликала у наших сусідів -  поляків та росіян. 
Це й зрозуміло, адже наукове осмислення історії України нерідко 
конфронтувало з їх дослідницькими традиціями. Та якщо оцінка 
постаті М. Груш евського в російській історіограф ії вже була 
предметом докладного вивчення1, то практично незнаним до цього 
часу залишається солідний пласт польської грушевськіяни. Втім, його 
дослідження є досить цікавим вже з огляду на те, що творчість М. 
Грушевського, без перебільшень, можна розглядати як своєрідне 
дзеркало, в якому відбилися загальні оцінки польськими істориками 
української Кліо зламу XIX -  XX ст. Проаналізувати в одній статті 
всю польську грушевськіяну досить важко, хоча б з огляду на зливу 
грушевськознавчих праць у часописах останніх десятиліть. Тому ми

1 Віталій Тельвак. “Наукова спадщина Михайла Грушевського в російській 
історіографії кінця XIX -  першої половини XX століття”, Схід-Захід: Історико- 
культурологічний збірнику Вип. V. Харків: ФріМайнд, 2002, с. 64-78.
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обмежимося найбільш важливим та малознаним, на нашу думку, 
періодом польського грушевськознавства -  від кінця XIX ст. до 
вибуху Першої світової війни. Увага до нього обумовлена кількома 
моментами. По-перше, у цей час М. Грушевський жив і надзвичай
но активно працював у Львові, що, з одного боку, значно інтенсифі
кувало наукову полеміку, з іншого -  привносило до пеї помітні нотки 
громадсько-політичної кон’юнктури. По-друге, важливим видається 
вивчення українсько-польського історіографічного діялогу саме в 
тогочасній Галичині, особливо, крізь призму уявлень про неї як на
ціональний П ’ємонт українців та поляків. По-третє, саме в цей час 
як польська, так і українська історіографія, переживали процеси 
модернізації, пов’язані зі жвавим обговоренням широкого спектру 
історичних проблем у контексті дедалі складніших національних і 
політичних процесів.

П очатки наукової творчости М. Грушевського знайшли 
надзвичайно докладне та зацікавлене відбиття на сторінках першого 
польського історичного часопису Kwartalnik Historyczny, що одним 
із своїх першочергових завдань бачив “друкувати дрібні історичні 
праці як зразки суворого наукового методу, а також поборювати 
дилетантизм, неуцтво та брак об’ективности шляхом сумлінної оцін
ки біжучої історичної літератури як польської, так і чужої, котра 
стосується польського й слов’янського минулого”2. Саме тому 
практично всі ранні праці М. Грушевського, що так чи інакше 
торкалися проблеми становища українців у межах давньої Речі 
Посполитої, були надзвичайно докладно занотовані на сторінках 
рецензійного відділу цього видання. Про значну зацікавленість 
польських учених доробком  М. Груш евського певною мірою 
свідчить той факт, що деякі праці вченого, як наприклад його 
дебютна розвідка “Южнорусские господарские замки в половине
XVI века” , були двічі занотовані у відділі рецензій часопису3. 
Прикметно, що вже перші кроки у науці талановитого учня В. Ан
тоновича здобули надзвичайно високу прихильність польських 
фахівців. Так, у рецензіях на згадувану вище працю відзначалося, 
що вона написана “...критично, зі знанням предмету”, а “автор подає 
цікавий погляд” на важливу та малодосліджену проблему4.

2F. Bujak. “Przedmowa”, Kwartalnik Historyczny, 1937, s. I.
3 Uł. “Juźnorusskije hospodarskije Zamki v połovinie XVI vieka, przez 

M.Hruszewskiego.. ”, Kwartalnik Historyczny, 1891, s. 402-403; A. Czolowski. “Grusze- 
wski M. Juźnorusskije gospodarskije zamki wpołowyni XVI wieka. Moskwa, 1890”, Kwar
talnik Historyczny, 1893, s. 706.

4 Див. напр.: A. Czolowski. “Gruszewski M. Juźnorusskije gospodarskije zamki w 
połowyni XVI wieka. Moskwa, 1890”, Kwartalnik Historyczny, 1893, s. 706.
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Надзвичайно ґрунтовному аналізу на сторінках видання була 
піддана перша монографічна студія початкуючого дослідника, при
свячена історії Київщ ини. Рецензент книги А. Ш арловський 
справедливо відзначив, що тема праці та методика опрацювання 
матеріялу зумовлені фактом приналежности М. Грушевського до 
київського історичного кола В. А нтоновича. Проте, зауважив 
рецензент, праця молодого історика помітно відрізняється від решти 
обласних монографій київської школи як глибиною дослідження, так 
і широтою охоплення матеріялу. Поряд із дрібними зауваженнями 
фактологічного характеру, критик відзначив надзвичайну солідність 
джерельної та історіографічної бази дослідження (“ ...літературу та 
джерела автор досліджував зі всією суворістю наукового методу та 
великою дозою критицизму”), глибину аналізу політичних та соці- 
яльно-економічних процесів. До найбільш цікавих у книзі А. Ш ар
ловський відносить п’ятий розділ, присвячений побуту та суспіль
ному устрою Київської землі: “Є то докладний образ матеріяльної і 
духовно-моральної культури тієї частини Русі, складений зі старанно 
та мозольно визбираних подробиць з маси найрізноманітнішого 
м атеріялу” . У книзі рецензенту надзвичайно  за ім понували  
предметність аргументації й академічний тон висловлювань М. Гру
шевського, високий фаховий рівень дослідження, відсутність у творі 
“відступів на національно-політичному полі та модних сьогодні 
патріотичних вигуків” . Завершуючи огляд, він зауважив: “Хоча 
наукова діяльність пана Грушевського не сягає за наше десятиліття, 
проте він вже здобув собі почесне місце в ряді київських істориків”5. 
Важливо, що досить подібно до тез польського історика про 
ерудицію та дослідницький хист молодого науковця, продемонстро
ваних в Історії Київської землі, писали також російські історики6.

Поряд із схвальними оцінками фахового рівня ранніх праць 
М. Грушевського, нерідко зустрічаємося також із критикою деяких 
концептуальних положень, запропонованих молодим ученим. 
Прикладом може служити дослідження М. Грушевським феномену 
“руху болоховців” -  масового добровільного підданства українських 
громад татарській владі. Польські історики високо оцінили важливу

5 A. Szarłowski. “GmszewskiM. Oczerk istorii Kijowskoj ziemli ot śmierti Jarosława 
do końca XIV wieku. Kijów, 1891; Gruszewski M. Wołynskij wopros 1097 -  1102”, Kwar
talnik Historyczny, 1893, s. 140.

6 П.Г.[Голубовський П.В.] “Грушевский М. Очерк истории Киевской 
земли...”, Киевская старина, 1892, т. XXXVIII, с. 431-438; И.П. Филевич. “Обзор 
главнейший сочинений и статей по западнорусской истории за 1891 год”, 
Славянское обозрение, 1892, т. 1, с. 418-421; Русская мысль, 1893, кн. 3, с. 188-192. 
Огляд був поданий без авторства.
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джерельну знахідку М. Грушевського, що підтверджувала тезу М. 
Дашкевича про локалізацію болохівців7. Проте, в їх середовищі не 
знайш ла підтримки гіпотеза початкуючого вченого про значну 
поширеність цього руху в землях Київської Русі, викладена ним у 
статті “Громадський рух на Вкраїні-Руси в XIII віці”8. Так, у відзиві 
на цю публікацію А. Ш арловський розкритикував надзвичайно 
слабку джерельну аргументацію запропонованої теорії, недоскона
лість її доказової бази, що не дозволяють погодитись із історичною 
реконструкцією М. Грушевського. “Подібними аргументами, -  
зазначив він, -  можна було би підперти навіть найдивніші історичні 
г іпотези”9. М айбутні дослідження показали , що трактування 
“болохівців” як громадського руху не вичерпувало проблеми, ос
кільки йшлося про політику осадництва і підтримки татарського 
населення в українських землях. Не сприйняли польські історики 
також тезу М. Грушевського про причини та шляхи денаціоналізації 
української шляхти в XVI -  XVII ст., викладену ним у низці статей, 
присвячених барській шляхті. Один із критиків теорії вченого А. 
Прохазка відзначив слабку джерельну аргументацію запропонованої 
автором гіпотези. “Автору треба собі побажати, -  занотував він, -  
щоб його праці булі вільними від упереджень, що не личать серйозній 
науці”10. Зауважимо, що практично всі критики ранньої творчости 
М. Грушевського відзначали те невиправдано значне місце, що 
займали сміливі припущення у його працях. Проте, сам Грушевський 
на подібні закиди відповідав, що навіть “невдала гіпотеза веде за 
собою більш ґрунтовну та правдоподібну”11.

Погляди М. Грушевського на соціяльно-економічні процеси 
у Барському старостві були узагальнені ним у магістерській дисер
тації. Розгляду цієї праці була присвячена розлога рецензійна стаття 
А. Яблоновського. Останній підкреслив солідність джерельної бази 
праці та поважну археографічну роботу автора, назвав рецензовану 
монографію  “чудовим причинком до історії наших внутрішніх 
стосунків”, “вичерпним фактичним описом Барського староства”, 
що “у всій повноті представляє картину внутрішніх, економічних

7 A. P-ska. “Hruszewskij М. К woprosu о Bołochowie. Odbitka z “Kijewskiej 
Staryny”, Kwartalnik Historyczny, 1894, s. 340-341.

8 M. Сергієнко [Грушевський M.]. “Громадський рух на Вкраїні-Руси в XIII 
віці”, Записки НТШ, 1892, т.1, с. 1-28.

9 A. Szarłowski. “Serhienko М. Hromadskij ruch na Ukraini-Rusi w ХШ wici...”, 
Kwartalnik Historyczny, 1894, s. 338-340.

10 A. P-ska. “Hruszewskij M. Barskaja okolicznaja szlachta do końca XVIII w. Odbitka 
z “Kijewskiej Staryny”, Kwartalnik Historyczny, 1894, s. 353.

11 Михайло Грушевський. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава 
до кінця XIV сторіччя. Київ: Наукова думка, 1991, с. 422.
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відносин у ньому, подає тим самим історичний взірець, вказує ніби 
норму тих же відносин в інших українських староствах подібної 
ґенези й категорії” . Поряд із такими оцінками, рецензент робить 
авторові й один серйозний закид. На його думку, колонізаційні 
процеси та еволюцію шляхетського землеволодіння XV -  початку
XVII ст. М. Грушевський зображує тенденційно: керуючись “виразно 
українським (ruskim) підходом”, він втрачає об’єктивність суджень 
та явно перебільшує сприяння польського уряду польській шляхті в 
Західному Поділлі12.

Після свого приїзду до Львова, М. Грушевський був надзви
чайно тепло та оптимістично зустрінутий польським науковим 
середовищем. До певної міри це пояснюється, можливо, не стільки 
фактом наукових здобутків ученого, що на той час ще не були 
настільки значними, скільки тою обставиною, що М. Грушевський 
приїхав у Галичину як прихильник політики польсько-українського 
порозуміння -  “нової ери”. Символічною можна назвати реакцію 
польських науковців на першу лекцію М. Грушевського у Львівсько
му університеті. “Таким є зміст цього захоплюючого виступу, -  писав 
у своїй рецензії А. Левицький. -  Вітаємо в його авторі нового 
працівника на полі наш ої спільної минувшини; знаємо його з 
попередніх праць як дослідника талановитого та працьовитого, 
володіючого вишуканим історіографічним методом, а передусім, 
захопленого щирим бажанням осягнення правди, якою б вона не 
була; надсилаємо йому також від осередку Ягелонського універси
тету сердечне вітання на тому новому для нього становищі у нашому 
краї: щасти Боже!”13.

Приїхавши до Львова прихильником курсу “нової ери” та її 
натхненників О. Кониського та О. Барвінського, М. Грушевський 
досить швидко пориває з угодовським табором та перетворюється 
на переконаного опозиціонера, рішучого противника угодовсько- 
лоялістичної тактики14. Вже в 1898 р. М. Грушевський заявляє: “Тепер 
уважаю новокурсну політику не меншою шкодою для наш ого 
народу, як москвофільство”15. Загальне охолодження українсько- 
польського діялогу наприкінці XIX ст., зростаюча радикалізація 
суспільно-політичного життя в тогочасній Галичині, призвели до

12 A. Jabłonowski. “Starostwo barskie (Hmszewskij М.: Barskoje Starostwo. Is- 
toriczeskije oczerki. Kijew 1894)”, Kwartalnik Historyczny, 1894, s.64-73.

13 A. Lewicki. “Hruszewskij M. Wstupnyj wykład z dawnioji istoryi Rusy”, Kwar
talnik Historyczny, 1895, s. 565-567.

14 Валентина Кухар. “Михайло Грушевський: спроба залишитися поза 
політикою”, Україна в минулому, випуск 5, 1994, с. 108-122.

15 Михайло Грушевський. “Як мене спроваджено до Львова”, Діло, 1898,
ч. 137.
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загострення не лише політичної полеміки, але й історіографічної 
дискусії навколо широкого кола питань ґенези взаємовідносин двох 
народів. Цьому сприяли також теоретичні зміни в самій польській 
історіографії на зламі XIX -  XX ст., що підпала під зростаючі впливи 
неоромантизму, котрий акцентував потребу відродження польської 
державности в межах давньої Речі Посполитої. Таким чином, істо
ріографія дедалі більше ставала учасником політичної боротьби. У 
дослідницькій практиці польських істориків відбувся поворот до 
ягелонської ідеї та традиції “родинного” сприйняття українців, у 
працях все частіше етнонім “Україна” замінявся терміном “Русь”16. 
Це призвело до поглиблення конфлікту з українською історіогра
фією. З того часу тон оглядів праць М. Грушевського, як і взагалі 
української наукової літератури, став значно гострішим та критич
нішим. Зауважимо, що подібні тенденції спостерігалися й з іншого, 
українського боку, про що свідчить зміст тогочасних Записок Н ТШ , 
особливо рецензійного відділу видання.

Бурхлива наукова та організаційна діяльність, розгорнута М. 
Грушевським у Львові, не могла залишитися непоміченою у середо
вищі польських дослідників. Особливо прискіпливо та уважно була 
сприйнята ними найвагоміша праця вченого -  Історія України-Руси. 
Це й зрозуміло, адже в цьому творі вперше було запропоновано 
докладний і багатоаспектний аналіз минулого українського народу 
від найдавніш ої доби його буття на всій історичній території 
проживання. У праці утверджувались оригінальність і самобутність 
української культури, її відмінність від культур сусідніх народів. 
Історія стала науковим підґрунтям українського національного руху 
кінця XIX -  початку XX ст., давши йому необхідну теоретичну 
арґументацію, тому завжди неоднозначно сприймалась як російськи
ми, так і польськими вченими.

Перший том Історії України-Руси в німецькому перевиданні 
у ґрунтовних розвідках “Спроби найновішої історичної критики” 
та “Норманський догмат” прорецензував О. Брюкнер. Як свідчить 
назва останньої статті, автор виступив прихильником норманської 
теорії у розумінні ґенези політичного устрою давньоруської держа
ви. Тому основний акцент у рецензії було спрямовано якраз на 
критику антинорманської теорії М. Грушевського, яку О. Брюкнер 
назвав “новітньою історичною єрессю”. На початку рецензії автор 
висловлює своє загальне враження від праці українського вченого 
та його фахової майстерносте: “Праця п. Г. є славним свідченням

16 Див. докл.: Jan Adamus. “Problemy polskiego neoromantyzmu historycznego”, 
Kwartalnik Historyczny, 1958, s. 16-36; Jerzy Matemicki. “Historiografia polska XX wieku. 
Część I. Lata 1900-1918”. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1982, s. 59-76.
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учености та універсальности руського автора. Він цілком опанував 
величезну літературу предмету -  археологічну, історичну, філоло
гічну, передусім, російську, перед цим для Европи сімома печатками 
закриту; просто  дивує нас начитан істю , знанням  найбільш  
спеціяльних, дрібних, нерідко забутих праць російських і німецьких. 
З тією казковою  начитаністю  йде в парі ш видкість дум ки, 
самобутність суджень, досконалий метод -  все це мірою цілком 
незвичайною.. 17. Основний закид М. Грушевському полягав у тому, 
що не будучи мовознавцем, учений у своїх філологічних аргументах 
на користь антинорманізму був змушений цілком покладатися на 
“хибні” ідеї українських і російських дослідників. “Коли б автор був 
філологом, -  переконує рецензент, -  то ніколи не попав би в 
антинорманські тенета” . Далі польський оглядач докладно полемізує
з основними тезами антинорманської теорії М. Грушевського, 
наводячи власні аргументи, переважно, філологічного характеру18. 
Завершивши критику антинорманізму М. Грушевського, рецензент 
не погодився також із ототожненням в Історії антів та східних сло
в’ян, пояснюючи становище українського вченого в цьому питанні 
виключно ідеологічними мотивами -  бажанням “якнайбільш ранньої 
появи своєї України” на історичній арені. Оперуючи філологічними 
аргументами, О. Брюкнер піддав також критиці теорію М. Грушев
ського про етнічні процеси на українсько-польському порубіжжі XI
-  XIII ст. Він вважає безпідставними твердження львівського про
фесора про український характер заснування “червенських” міст та 
й загалом заперечує теорію вченого про експансіоністську політику 
поляків на західноукраїнських землях тієї доби. Надзвичайно високо 
польським дослідником  були оцінені останні розділи  праці, 
присвячені слов’янській колонізації та матеріяльній культурі укра
їнських племен тих часів, реконструкції початків давньоруської дер
жави. Цікавими та змістовними, на його думку, є розлогі примітки 
та екскурси, що завершують книгу та нерідко становлять самостійні 
розвідки. Наприкінці рецензійного огляду О. Брю кнер ще раз 
підкреслив високі прикмети праці, котра “імпонує розмірами, 
ерудицією, всебічністю дослідж ень” та висловлю є побаж ання 
польським науковцям створити подібну працю про початки власного 
народу та держави19.

Полемічні зауваження О. Брюкнера викликали дискусію між 
польськими та українськими дослідниками щодо ваги норманського

17 Aleksandr Brückner. “Dogmat normański”, Kwartalnik Historyczny, 1906, s. 665.
18 Aleksandr Brückner. “Próbki najnowszej krytyki historycznej”, Przegląd History

czny, 1905, t . I, s. 24-35; 1906, t . ID, s. 5-21; 147-161.
19 Aleksandr Brückner. “Dogmat normański”..., s. 679.
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чинника в утворенні та еволюції державних форм Київської Русі. На 
зауваження польського вченого невеликою ремаркою відгукнувся 
М. Грушевський на сторінках Записок НТШ . У відповідь на закиди 
О. Брюкнера щодо слабкості філологічних аргументів на користь 
антинорманської теорії, висунутих в Історії України-Руси, україн
ський учений відзначає застарілість і безпорадність суто історичних 
доводів польського філолога, неврахування ним широкого дослід
ницького  контексту вивчення проблеми. “П роф. Брю кнер, -  
підсумовує М. Грушевський, -  занудившися в товаристві фільологів 
любить останніми роками загостити до істориків. Гість шумний і 
веселий. Там переверне, там догори ногами поставить, а при тій 
нагоді насварить безрадних істориків -  і гайда додому, полишивши 
господарів в непевності, чи брати все сказане під серйозну дискусію, 
чи вваж ати його борше за анекдот”20. Значно ґрунтовніш е на 
полемічних зауваженнях О. Брюкнера в своєму огляді зупинився С. 
Томашівський. Відстоюючи наукову аргументацію свого вчителя, 
дослідник вказав на численні слабкі місця історичних висновків поль
ського колеґи, наголосивши на хибності однобічної філологічної 
аргументації наукової теорії, необхідносте врахування цілого спектру 
історичних, археологічних, лінгвістичних даних при реконструкції 
тако ї складної проблеми як зародження держ авного життя у 
східноєвропейському регіоні21. На критику українських колег О. 
Брюкнер відгукнувся ще однією ремаркою на сторінках Kwartalnika 
Historycznego. Розвиваючи надалі свої філологічні аргументи, він у 
загальних рисах переповів попередні тези, натомість, погодився із 
закидом щодо катеґоричности деяких-своїх висновків22.

Н аступні томи Іст орії України-Руси також  викликали 
зацікавлене обговорення в польській науковій періодиці. Присвячені 
спільній добі історичного минулого, вони отримали значну кількість 
полемічних зауважень з боку польських дослідників. Другий цикл 
Історії України-Руси, що охоплює томи з четвертого по шостий, у 
розлогій  рецензійній статті проаналізував JI. Колянковський. 
Рецензія польського вченого була дещо доповненим варіянтом його 
реферату, прочитаним 15 березня 1913 р. на засіданні Краківського 
кола Історичного товариства. Передусім, рецензент віддав належне 
“великій, імпонуючій ерудиції” українського вченого, що вперше 
представив докладний та всебічний образ економічних, соціяльних,

20 М. Грушевський. “Brückner A. Próbki najnowszej krytyki historycznej (PH., 
1905, S. 24-35)”, Записки НТШ, т. 77, 1907, с. 206.

21 “Наукова хроніка”, Записки НТШ, т. 80, 1907, с. 181-186.
22 Aleksandr Brückner. “О Rusi normańskiej jeszcze słów kilka”, Kwartalnik Histo

ryczny, 1909, s. 362-371.
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національних і культурних відносин на українських землях Речі 
Посполитої тієї доби23. Далі Л. Колянковський зосередився на 
дискусійних моментах, які об’єднав довкола трьох найбільш вагомих, 
на його думку, наукових проблем: характері політики Казимира 
Великого стосовно Русі, значенні для укра їн ського  народу 
Люблінської та Берестейської уній. Опонуючи М. Грушевському, він 
навів факти опіки Казимира над українським населенням польських 
земель, особливо у сфері захисту православ’я, та наголосив на тих 
перевагах, що їх отримало українське населення польської держави 
після проголошення Люблінської та Берестейської уній. На думку 
рецензента, М. Грушевський гіперболізує вагомість і значущість ук
раїнського національного чинника на польських землях того часу, 
що проявляється, зокрема, у вживанні ним етноніму “У країна” 
замість “Русь”, намаганні показати козаччину як чинник національ
ного відродження вже від другої половини XVI ст., загальній 
характеристиці Ягелонської доби як часу стрімкого занепаду Русі. 
Все це, вважає польський автор, свідчить про тенденційність поглядів 
українського вченого. Проте, найбільшою вадою Історії України- 
Руси для Л. Колянковського є намагання М. Грушевського надмірно 
загострити українсько-польське протистояння у всіх можливих 
вимірах тогочасного суспільного життя -  соціяльно-економічному, 
політичному, культурно-релігійному. Для такого глибокого націо
нального конфлікту, переконаний рецензент, не було жодних 
вагомих підстав. А тому висновки українського вченого не тільки 
безпідставні, але й надмірно тенденційні та заполітизовані, викликані 
напругою у стосунках двох народів на початку XX ст. Саме ці 
обставини, на думку Л. Колянковського, спричинилися до того, що 
“...незвичайно працьовитий, просто невтомний дослідник, у своїй 
праці, що має всі риси наукового опрацювання, дає відступи та цілі 
розділи, що личать лише завзятому публіцистові. Бо мабуть до цієї 
категорії... належить зарахувати порушувані ним постійно струни 
польсько-української ненависти, так, що аж часами складається 
враження, що саме це й є метою автора”24. Зрозуміло, що в науковій 
рецензії не зовсім коректно послуговуватись аргументами етичного 
порядку, замість того, щоб спростувати оцінки опонента конкрет
ними історичними фактами. Проте, рецензія Л. Колянковського 
зайвий раз засвідчила, що польсько-українська наукова полеміка 
дедалі більш е набувала яскравого політичного забарвлення.

23 Ludwik Kolankowski. “Hruszewski М. Istorija Ukrainy-Rusi, t. IV, V, VI”, Kwar
talnik Historyczny, 1913, s. 350.

24 Там само, s. 357.
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Зауваж им о, що у цій дискусії й українська сторона нерідко 
послуговувалась метанауковою лексикою та різного роду емоцій
ними афектами, що простежується при аналізі рецензійного блоку в 
Записках Н ТШ 25. Свої враження від праці українського вченого, 
викладені на сторінках Kwartalnika Historycznego, JI. Колянковський 
повторив також в окремій брошурі Декілька зауваг до “Історії 
Украіни-Руси” проф. М. Грушевського26.

Дискусія між М. Грушевським і польськими вченими стосовно 
шляхів формування давньоруської державности чи ґенези етнічних 
процесів на західноукраїнських землях в XI -X III ст. була далеко не 
єдиною. Значно гострішою була полеміка про становище православ
ної церкви на українських землях Речі Посполитої в XIV -  XVI ст., 
що розгорілась між українським істориком та кустошем львівського 
крайового архіву А. Прохазкою. Приводом для обговорення стали 
події, що розгорнулися довкола побудови православної церкви у 
Дрогобичі в XVI ст. М. Грушевський, опублікувавши низку доку
ментів, апелював до них, щоби продемонструвати упередженість 
королівської влади до православної церкви. А. Прохазка, також 
навівши джерельні свідчення, стверджував, що жодних утисків не 
було, а заборона на будівництво православного храму в Дрогобичі 
не була пов’язана з конфесійним чи національним протистоянням. 
Невдовзі предмет цієї дискусії розширився до з’ясування загального 
становища православ’я за часів Сигізмунда І27. Полеміка з поглядами 
М. Грушевського розгорнулась також на сторінках численних істо
ричних праць, де польські дослідники, відзначаючи вагомість нау
кового внеску професора в розробку більшости проблем польсько- 
українських відносин, у той же час пропонували власні інтерпретації 
історичних фактів28.

Поряд із фундаментальними студіями М. Грушевського мо
нографічного характеру, польські вчені звертали увагу й на “малі 
ф орм и”, що виходили з-під пера вченого. О собливо схвально 
сприймалися ними численні джерельні публікації М. Грушевського, 
що збагачували дослідницьку базу вивчення багатьох наукових

25 Див. иапр.: Віталій Тельвак. “Теоретичні проблеми історії в творчій 
спадщині М.С. Грушевського-рецензента (1894- 1914 рр.)”, Київська Старовина, 
2001, № 5, с. 157-166.

26 Ludwik Kolanko wski. Kilka uwag o Prof. M. Hruszewskiego Hi story i Ukrainy - 
Rusi. Lwów, 1913.

27 Див. доклВі т ал і й  Тельвак. “Дрогобиччина в дослідженнях М. 
Грушевського”, Дрогобицький краєзнавчий збірник, 1997, випуск II, с. 160-164.

28 Див. напр.: Rumbold z Połocka. “Rafał Korsak, metropolita Rusi”, Przegląd 
Historyczny, 1906, т. Ш, s. 351-373; A. Jabłonowski. “Stosunki rodzinne na Wołyniu na 
przełomie XVI і XVII wieku”, Przegląd Historyczny, 1911, т. XVI, s. 87.
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проблем29. При рецензуванні статей М. Грушевського іноді трапля
лися й дещо кумедні випадки, коли йому приписувалися праці брата 
Олександра30.

Як певне продовження полеміки з М. Грушевським, можна 
розглядати критику польськими вченими праць учнів його львівської 
школи. Ідеї М. Грушевського, як зазначали деякі польські оглядачі, 
склали своєрідну “українську історіософію”, що мала значний вплив 
на багатьох молодих галицьких істориків -  представників його 
школи. Критичні зауваження до праць учнів видатного вченого були 
характерними для тогочасної польсько-української дискусії та 
розширювали предмет полеміки польських учених із самим М. Гру
шевським. Критики відзначали дослідницьку ерудицію та фахову 
майстерність учнів М. Грушевського, залучення ними до наукового 
обігу значної кількосте незнаного архівного матеріялу, віднайденого 
в багатьох європейських архівах. У той же час робились закиди у 
політизаци наукового пошуку, тенденційності при висвітленні бага
тьох питань українсько-польських взаємин. Так, польські вчені 
відкидали модернізацію українськими колегами подій Хмельниччи
ни, героїзацію її провідників, вважаючи останніх “порушниками 
суспільного спокою”. На їхнє переконання, не існувало жодних об’єк
тивних підстав для незадоволення політикою польських королів, 
численні факти соціяльно-економічних і релігійних утисків, котрі 
наводили у своїх працях українські дослідники , вваж алися 
перебільшеними, несуттєвими та вирваними з загального подієвого 
контексту. З таких позицій, наприклад, критикував працю  В. 
Герасимчука „Виговщина і гадяцький трактат” В. Гавлік. Він 
відзначив політизацію автором предмету дослідження, надмірне 
захоплення ним постаттю  гетьмана Хмельницького та зробив 
висновок, що роботу написано “cum ira et studio”31. Подібними були 
оцінки студій, присвячених іншим непростим сторінкам українсько- 
польських стосунків, наприклад, Коліївщині32.

Обговоренню теоретико-методологічних засад історичної 
школи українського вченого спеціяльну увагу присвятив Я. Камін- 
ський у брошурі Причинки до характеристики історичної школи проф. 
Грушевського. У вступі він зауважив, що зростання політичної 
напруги у світі та ускладнення міжнаціональних стосунків у Галичині,

29 Див. напр.: М. Goyski. “Przegląd literatury historycznej polskiej”, Przegląd His
toryczny, 1908, t . VI, s. 394-400.

30 Там само, s. 396.
31 M. Gawlik. “Herasymczuk W. Wyhowszczyna i hadiackij traktat”, Kwartalnik 

Historyczny, 1912, s. 353-354.
32 Див. напр.: Fr. Rawita-Gawroński. “Korduba M. Die Anfänge des ukrainischen 

Kosakenthums”, Kwartalnik Historyczny, 1912, s. 521-525.
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негативним чином позначилося на рівні об’єктивности наукових 
студій, що друкуються на сторінках Записок НТШ . Як приклад він 
навів статтю І. Крип’якевича “Львівська Русь в першій половині XVI 
ст.”, підготовлену в науковому семінарі М. Грушевського. Аналізу
ючи студію І. Крип’якевича, польський учений спеціяльно зосере
дився на тій частині роботи, що була присвячена становищу право
славної церкви в Польщі крізь призму голосної в XVI ст. справи 
галицького намісника Я. Гдашицького. Рецензент, “з обов’язку 
дослідника та в інтересі історичної правди”, закидає І. Крип’якевичу 
факт фальшування джерел і зумисне перекручування дійсних істо
ричних фактів з певною ідеологічною метою -  довести утиски 
православ’я на польських землях у XVI ст. Я. Камінський переконує, 
що така “тенденційність” І. Крип’якевича зовсім не випадкова -  вона 
є визначальною рисою творчости самого М. Грушевського та цілої 
його історичної ш коли33. Із відповіддю польському досліднику 
виступив І. Крип’якевич на сторінках Діла. Він погодився із деякими 
висловленим и Я. К амінським зауваж еннями ф актологічного  
характеру та визнав неточність у використанні історичного джерела, 
проте, наголосив, що загальна картина релігійних стосунків у давній 
Польщі, накреслена ним у праці, є вірною, оскільки підтверджується 
іншими численними фактами34. Відповідь українського вченого 
викликала продовження дискусії. У наступній брошурі Я. Камінський 
переповів попередні звинувачення І. Крип’якевича та М. Грушев
ського у тенденційности та бажанні спотворити дійсний образ 
релігійних відносин на західноукраїнських землях, виніс суворий 
вердикт фахової неспроможности історичної школи львівського 
професора35.

Заполітизованість українсько-польської історіографічної 
дискусії на початку XX ст., до загострення якої спричинилися обидві 
сторони, відбивала загальне напруження у відносинах двох народів 
напередодні Першої світової війни. Переродження діялогу, що був 
властивий попередньому періоду, в монолог, спрямований лише на 
колекціонування національних кривд, провіщав значні труднощі у 
пошуку шляхів міжнаціонального порозуміння в роки війни та в 
міжвоєнній Польщі.

Вивчення польської грушевськіяни зазначеного періоду 
дозволяє зробити  кілька висновків, що цілком  відповідаю ть 
загальним уявленням про ставлення польської історіографії до ук

33 Jan Kamiński. Przyczynek do charakterystyki szkoły historycznejprof. Hruszews- 
kiego. Lwów, 1910, s. 1-10.

3*Діло, 1910, 20 листопада.
35 Jan Kamiński. Nowy przyczynek do charakterystyki szkoły historycznej prof. Hrusze- 

wskiego. Lwów, 1910, s. 1-16.
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раїнської Кліо того часу. У першому періоді, приблизно до кінця
XIX ст., маємо назагал об’єктивний та науковий підхід -  тоді 
актуалізувалась конкретна дослідницька проблематика, дискусія 
відбувалась у напрямі віднайдення найбільш адекватних шляхів 
вирішення поставленого завдання. Наступний період -  початок XX 
ст. -  приніс помітну радикалізацію національного руху українців і 
поляків, а звідси -  загострення польсько-українських відносин, що 
позначилося й на характері історіографічної дискусії у напрямку її 
політизації. Історичні концепції М. Грушевського дедалі більше 
розглядались крізь призму зростаючого політичного протистояння
-  як теоретичне обґрунтування українського національного руху. Це 
зайвий раз доводить той факт, що історіографічні концепції М. Гру
шевського в інтерпретаціях польських істориків уособлювали кон
цептуальні засади всієї української Кліо. Зазначимо, що подібне 
розуміння місця видатного вченого в нашій історичній науці було 
притаманне також німецьким, російським, чеським, французьким, 
американським та й, зрештою, українським історикам.

Оглядаючи польську грушевськіяну зламу XIX -  XX ст. та 
порівнюючи її з сучасними оцінками творів видатного вченого 
польськими дослідниками, бачимо виразну тенденцію до “нормалі
зації” польсько-українського історіографічного діялогу: від катего
ричного неприйняття багатьох концепцій М. Грушевського до 
визнання їх потужної евристичної цінности. Особливо це впадає у 
вічі при порівнянні двох оглядів перших томів Історії України-Руси 
М. Грушевського, зроблених польськими істориками наприкінці XIX 
ст. та в наш час. Якщо автор першого заперечує провідні концепту
альні засади праці -  антинорманізм вченого, його спроби простежити 
етноґенез українців від середини першого тисячоліття, то сучасний 
польський дослідник А. Поппе, високо оцінюючи роботу, зазначає: 
“Якщо в деяких дрібницях вона [Історія України-Руси М. Грушев
ського -  В.Т.] дає образ не цілком актуальний сьогодні, то загалом 
вірний, зрозуміло накреслений і, що найважливіше, ретельний, 
ґрунтовно задокум ентований, безоглядно підданий вим огам  
дослідницької лабораторії історика-медієвіста. Історія України-Руси 
є не тільки найкращ им, у сенсі якости викладу, синтезом, але 
становить відправний пункт для верифікації та продовження дос
ліджень над окремими проблемами української минувшини”36.

36 А. Poppe. “Pochwała Wielkiego Mistrza. Uwagi na marginesie wznowień “His
torii Ukrainy-Rusi” Mychaiły Hruszewskiego (Kijów, 1991-1994)”, Mappa Mundi. Збірник 
наукових праць на пошану Ярослава Даиікевича з нагоди його 70-річчя, Львів, Київ, 
Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1996, с. 709. Див. також: A. Poppe. “Intro
duction to Volume 1”, Hrushevsky M. History of Ukraine-Rus: Vol 1. Edmonton-Toronto, 
1997, p.XLÜI-LIV.


