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Віталій ТЕЛЬВАК

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО  
НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКИХ ВИДАНЬ (1934 – 1939 РР.)

Серед найменш вивчених на сьогодні проблем грушевськознавства своєю важливістю 
увагу дослідників привертає процес сприйняття українською та світовою громадськістю 
факту трагічної смерті видатного вченого. Ще в середині 60-х років минулого століття 
у діаспорному грушевськознавстві на сторінках лондонського “Визвольного шляху” 
Богдан Будурович, вивчаючи особливості осмислення творчих ідей М. Грушевського 
в західноєвропейській та американській історіографії, висловив переконання, що “його 
[М. Грушевського] смерть не викликала широкого відгуку в західньому світі і була 
промовчана більшістю історичних журналів та щоденною пресою”1. З його легкої руки 
та без належної верифікації це твердження стало загальноприйнятим в усій подальшій 
історіографічній традиції. Втім, виявлення та докладне опрацювання величезної кіль-
кості присвяченої М. Грушевському літератури, котрою західна та вільна українська 
публіцистика відгукнулися на сумні новини з Кисловодська, дозволяє скоригувати цю 
усталену думку та відтворити дійсний масштаб осмислення в інтелектуальних колах 
поза межами радянської держави трагедії українського народу.

Опрацювавши тогочасні провідні українські еміграційні та західні видання, можемо 
аргументовано ствердити, що не тільки українська періодика широко відгукнулася на 
смерть М. Грушевського2, але й західні оглядачі неодмінно відреагували більшими чи 
меншими згадками на цю подію3. На сторінках польських, чеських, німецьких, бол-
гарських, англійських, американських, шведських наукових видань та преси з‘явилися 
численні різноманітні за змістом та обсягом матеріали, присвячені пам‘яті першого 
голови відродженої української держави. Авторами більшості із цих публікацій були 
діячі науки, добре ознайомлені з українським науковим рухом загалом та творчим 
доробком М. Грушевського зокрема, тому в їх дописах неодмінно наголошувалося на 
непоправності його втрати для всієї європейської культури.

Як було виявлено в процесі дослідження, поза українськими виданнями найгучні-
ший відгомін смерть М. Грушевського отримала на сторінках польських часописів. Це 
було невипадковим з декількох причин: по-перше, зі Східною Галичиною були тісно 
пов‘язані найбільш плідні у творчому плані роки життя та діяльності видатного вченого; 
по-друге, М. Грушевський ще від кінця ХІХ ст. активно занурився у польське наукове 
життя: був одним із небагатьох українських представників у найповажнішій польській 
науковій інституції – Академії наук у Кракові, перебував у жвавому листуванні з про-
відними польськими інтелектуалами, зробив помітний внесок у розбудову української 
полоністики; врешті – обставинами повоєнного поділу Європи на теренах польської 
держави міжвоєнного часу проживала найчисельніша після Наддніпрянщини група 
української інтелігенції, в очах якої М. Грушевський поставав одним із найвеличніших 
представників покоління будителів українства.

Важливу місію інформування польської громадськості про трагічну подію в жит-
ті українського народу взяли на себе передусім українські інтелектуали, що після 



177

закінчення війни опинилися на території Другої Речі Посполитої. Саме їх польсько-
мовні нариси, опубліковані на сторінках чолових наукових та публіцистичних видань 
країни, відродили пригасле в роки війни осмислення феноменальності особистості 
М. Грушевського як видатного науковця, громадського та політичного діяча. При-
вертаючи увагу широких кіл громадськості, вони організовували численні жалобні 
академії, на яких зазвичай характеризувалася різнобічна діяльність М. Грушевського, 
декламувалися присвячені вченому вірші та виконувалися спеціально написані до цієї 
сумної події музичні твори. Зі сторінок українських газет було кинуто клич: “Кожна 
місцевість повинна вшанувати память Михайла Грушевського академією і підчас неї 
одномінутною мовчанкою. Де нема кому виголосити реферату, треба бодай відчитати 
статтю з котроїсь української газети”4.

Найбільше таких меморіальних академій, зрозуміло, було організовано у Львові – міс-
ті, котрому М. Грушевський віддав двадцять років свого життя5. Втім, траурні зібрання, 
організовані силами української інтелігенції, відбувалися і в інших культурних цен-
трах польської держави. Так, 4 грудня 1934 р. жалобне засідання силами численної 
української громади було влаштоване у Кракові. З присвяченими М. Грушевському 
доповідями виступили видатні українські культурні діячі Богдан Лепкий, Іван Зілин-
ський, Іван Фещенко-Чопівський та ін. Короткий зміст їхніх доповідей невдовзі було 
опубліковано на сторінках краківської періодики6.

Масштабну жалобну Академію пам‘яті М. Грушевського 6 грудня 1934 р. організу-
вав Український Науковий Інститут у Варшаві. На засіданні з доповідями виступили 
директор Інституту Олександр Лотоцький (“Михайло Грушевський як постать істо-
рична в українському національному житті”) та професор Варшавського університету 
Мирон Кордуба (“М. Грушевський як історик”)7. Популяризуючи спадщину видат-
ного вченого, свої реферати вони невдовзі опублікували на сторінках варшавської 
періодики.

О. Лотоцький у статті на шпальтах газети “Czas” познайомив польського читача 
з головними віхами життя та діяльності видатного представника українського народу 
новітньої доби. Михайла Грушевського автор змальовує як невтомного талановитого 
вченого – новатора у галузі української історіографії, а також як визначного органі-
затора наукового та громадського життя. Не меншими, наголошується в статті, були 
й суспільно-політичні заслуги померлого, на долю якого випало важке випробування 
стати на чолі молодої держави. В останні роки життя, зазначає О. Лотоцький, ціною 
політичного самозречення, проте вірний своєму покликанню, М. Грушевський продовжує 
працю на полі української культури, “котра своїм розмахом перевищує все, що зробив 
за молодих років. Протягом п’яти років завершує справи, котрих би й кільканадцять 
повних енергії людей не постидалося”8. Тому й втрата, яку зазнав український народ, 
вважає автор, непоправна.

Декілька статей, присвячених пам‘яті вчителя, опублікував польською мовою 
М. Кордуба. На шпальтах варшавської газети “Pion” смерть М. Грушевського він назвав 
болісною втратою не лише для українців, але й для цілої Слов‘янщини. Познайомив-
ши польського читача з головними фактами творчої біографії покійного, М. Кордуба 
акцентував його епохальні заслуги для української культури як організатора науки та 
вченого-дослідника. Не оминув він і суспільно-політичної спадщини видатного діяча, 
відзначивши його велику працю на користь соборної та незалежної України9.

Сильветку Грушевського-історика М. Кордуба змалював на сторінках варшавських 
видань “Przegląd Historyczny” та “Biuletyń Polsko-Ukraiński”. Йдучи за автобіографією 
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самого вченого, його учень окреслив головні віхи життя М. Грушевського – від тиф-
ліського гімназиста до московського бранця, визначаючи провідну ідею його життя як 
свідоме жертовне служіння українству10. Творчий доробок учителя дослідник цілком 
справедливо розпочав з аналізу фундаментальної “Історії України-Руси”, схаракте-
ризувавши її як “перший науковий твір, що дає суцільну і повну картину історичної 
минувшини українського народу”11. Працю М. Грушевського його учень назвав ціл-
ковито оригінальною як за покладеною в її основу моделлю-концепцією, так і за ме-
тодом опрацювання й способами інтерпретації історичного матеріалу. Оригінальність 
твору, переконаний дослідник, виявляється також у порушенні низки не зауважених 
попередниками наукових проблем культурно-релігійного, соціально-економічного 
та політичного характеру, виявлення й дослідження яких значною мірою збагатило 
вітчизняну науку.

Іншою важливою рисою “Історії України-Руси”, на думку М. Кордуби, є її “абсолют-
ний критицизм”, що проявляється і в послідовності автора щодо верифікації джерел 
та усталених гіпотез, і в свідомому відкиданні будь-яких позанаукових впливів на 
свою працю. Чи не найбільш помітним критичне переосмислення М. Грушевським 
попередньої традиції бачимо у ставленні до історії козаччини, дослідження якої, 
вказує М. Кордуба, його вчитель поставив на цілковито новий у концептуальному 
та джерельному плані рівень. Особливу увагу М. Кордуба звертає на культуру ор-
ганізації наукового апарату в “Історії України-Руси”, зауваживши безпрецедентні 
за розлогістю та складністю критичні екскурси до праці в історичній літературі всіх 
слов‘янських народів.

Поділяючи постулати державницької історіографії, дослідник говорить про впливи 
народницької ідеології на історіософію М. Грушевського, додаючи, що той “до т. зв. 
героїчних постатей і керівних особистостей ставиться може аж надто скептично”12. 
Узагальнюючи методологічну основу всього твору, М. Кордуба слушно вказує на 
еклектизм учителя при визначенні рушіїв історичного процесу. При цьому дослідник 
застерігає від однозначного віднесення його творчості до якоїсь певної історіографічної 
парадигми. Попри незакінченість головної праці, вказує М. Кордуба, цілісний нарис 
української історії видатний учений виклав у кількох науково-популярних розвідках, 
які мають також важливе національно-виховне та просвітнє значення.

Гідним супутником “Історії України-Руси” називає М. Кордуба багатотомову працю 
вчителя, присвячену минулому української літератури. І тут, вказує він, М.Грушевський 
виступив цілком оригінальним мислителем, не лише узагальнивши значну кількість 
джерел, але й піддавши їх усебічному соціологічному аналізу. Новаторськими за 
поставленням дослідницьких завдань та методологічними підходами до їх вирішення 
автор нарису вважає й створені на еміграції історико-релігійні та соціологічні студії 
М. Грушевського, а також його праці, присвячені всесвітній історії.

На завершення, М. Кордуба звернувся до науково-організаційної діяльності вчи-
теля, відзначивши епохальність його внеску й у цій царині. Наукове товариство імені 
Шевченка, Українське наукове товариство, Український соціологічний інститут та 
історичні установи Всеукраїнської Академії наук, на його переконання, цілковито 
завдячують своїм швидким поступом організаторському таланту видатного вчено-
го. Наголосивши, що М. Грушевський не лише писав, а й творив історію, “керуючи 
Українською республікою як її перший президент”, М. Кордуба, утім, залишив вив-
чення цієї важливої теми іншим дослідникам. Вся стаття М. Кордуби, написана під 
свіжим враженням від важкої втрати, сповнена почуттям щирої приязні учня до вчи-

Віталій ТЕЛЬВАК



179

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА СТОРІНКАХ ...

теля. Попри виразно емоційне забарвлення, вона стала одним із перших ґрунтовних 
досліджень творчої спадщини М. Грушевського.

Розлогі некрологи галицьких українців з‘явилися також на сторінках інших польських 
видань. Так, варшавський “Przegląd Współczesny” вшанував пам‘ять історика некрологом 
Василя Біднова. Змалювавши головні віхи життєвого та творчого шляху М. Грушевського, 
автор зосередився на здобутках львівської доби. Саме в Галичині, стверджує В. Біднов, 
молодий професор проявив себе як талановитий дослідник, організатор наукового та 
громадського життя. Важливою метою для нього, читаємо в нарисі, була справа духов-
ного об‘єднання Наддністрянщини та Наддніпрянщини, встановлення інтелектуальних 
зв‘язків між представниками української інтелігенції різних регіонів.

Спеціальну увагу у своєму нарисі В. Біднов відвів аналізу головної праці М. Гру-
шевського. “Історія України-Руси”, переконує автор, є наскрізь оригінальною та 
новаторською роботою, що вперше в історіографії узагальнює практично вичерпну 
кількість джерел і літератури. Коротко знайомлячи польського читача зі змістом 
окремих томів, В. Біднов до найбільш цінних відносить третю, п‘яту, шосту та сьому 
частини видання. Провідною рисою всього компендіуму дослідник вважає те, “що 
автор представляє в праці минуле українських земель як тривалий процес, котрий 
ніколи не переривається і не зупиняється, єдино змінюючи під впливом обставин 
часу форму, а іноді й зміст”13. Цю наукову схему, концептуалізовану у відомій статті 
на сторінках російського славістичного збірника, учений поклав в основу всіх своїх 
наукових творів. Залишивши фактично незакінченою головну свою працю, вказує 
біограф, М. Грушевський написав декілька науково-популярних нарисів, де довів 
оповідання до перших десятиліть ХХ ст. Попри важливе наукове значення, ці праці 
мали також важливий виховний та національноконсолідуючий ефект для українського 
громадянства по обидва боки Збруча.

Не менш вагомою, зауважує В. Біднов, була науково-організаційна діяльність 
М. Грушевського, яка попри суто академічні функції, також мала важливе соборни-
цьке значення. Діяльна натура видатного науковця вкотре виявила себе на еміграції, 
де М. Грушевський зініціював розгортання українських соціологічних студій і дав на 
розсуд громадянства важливу суспільствознавчу працю. “Дослідником самосійним 
і оригінальним”, вважає В. Біднов, постав видатний учений і в “Історії української 
літератури”, яку створив на підставі своєї оригінальної схеми. Залишивши осторонь 
причини рееміграції М. Грушевського, автор акцентував головні здобутки радянського 
десятиліття життя вченого, коли востаннє спалахнув його талант як дослідника та ор-
ганізатора наукового життя. В особі М. Грушевського, підсумовує В. Біднов, “втрачає 
Україна найбільшого свого історика та видатного суспільно-політичного діяча. Праці 
його залишаться назавжди невичерпним пам‘ятником його слави”14.

Відзначимо, що більшість публікацій, якими пам‘ять М. Грушевського була вша-
нована на сторінках польських видань, не відрізнялася змістовою різноманітністю та 
в традиційному для мемуарної літератури дусі цілковитого визнання представляла 
епохальність його внеску в науку. Утім, траплялися й цілком новаторські за поставлен-
ням проблеми грушевськознавчі студії, які пропонували нові підходи до осмислення 
феномена Грушевського-науковця. Наприклад, на сторінках львівського краєзнавчого 
журналу “Ziemia Czerwieńska” Адріан Копистянський, поряд із звичайною харак-
теристикою важливості науково-організаційної та суспільно-політичної спадщини 
видатного вченого, зосередився також на висвітленні його теоретико-методологічних 
поглядів. Передусім він звернувся до аналізу теоретичних аспектів історичної схеми 
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видатного вченого та простежив її реалізацію на сторінках “Історії України-Руси”. 
У першу чергу автор відзначив слушність поставленої М. Грушевським проблеми 
перегляду традиційної російської історіографічної схеми, погодившись з її архаїчністю 
та нераціональністю. Утім, і спроба українського вченого, вважає А. Копистянський, 
є не більш раціональною, оскільки в основі його теоретичних міркувань стоять не 
стільки наукові аргументи, скільки потреби зростаючого українського політичного 
та культурного руху.

Вивчаючи наукові твори М. Грушевського, застерігає А. Копистянський, завжди 
слід пам‘ятати про те, що український учений був активним публіцистом і дієвим 
політиком, який не соромився історичні теорії пристосовувати до вимог моменту. Чи 
не найбільш яскравою ілюстрацією цієї тези автор називає поступову заміну М. Гру-
шевським у своїх працях топоніма “Русь” терміном “Україна-Русь”, а згодом – лише 
“Україна”. Ідеологія, у традиційному москвофільському дусі стверджує А. Копис-
тянський, змушує українського вченого відмовитися й від постулату єдності “руського 
народу”, розділивши його на дві гілки вже в давньоруські часи. Ці історіографічні ідеї, 
твердить автор, “безперечно належали до важливих козирів у тогочасній політичній 
грі”15. Звідси, переконує він, хиби апріорно визначеної схеми шкідливо позначилися 
й на всій історичній реконструкції М. Грушевського, що подекуди вражає читача своєю 
тенденційністю. Завершуючи свій аналітичний розгляд, А. Копистянський пише: 
“…Попри цілковиту повагу до великої ерудиції автора, не можна, на жаль, оминути 
мовчанням факту, що як у теоретичному тлумаченні нового “раціонального” плану 
історії Русі, як теж у самому опрацюванні історії України-Руси містяться недоладності, 
суперечності, а навіть підставові помилки. Замість вияснити, як і коли народилася ук-
раїнсько-руська народність і під впливом яких чинників вона поступово розвивалася, 
проф. Грушевський a priori приймає як історичний факт існування тієї народності вже 
в дуже давніх часах”16. Цим апріоризмом, підсумовує автор, український учений не 
відрізняється від критикованих ним російських істориків.

Відгукнулися на сумну новину з Кисловодська й польські оглядачі. Смерть українсь-
кого вченого, писалося на сторінках багатьох польських видань, не стала несподіванкою, 
адже інтернований у фактичне заслання до Москви, він був приречений на загибель, 
як і багато інших українців, котрі стояли на заваді експансіоністських намірів біль-
шовиків. Убивши вченого морально, – відібравши у нього можливість повнокровної 
наукової праці, – радянська влада лише довершила свою справу, позбавивши його життя 
фізично. Втрата М. Грушевського змальовувалась як фатальна для української науки, 
що, за образним висловом головного редактора часопису “Kwartalnik Historyczny” 
Теофіла Еміля Модельського, “осиротіла” з відходом ученого17.

Осягаючи величність постаті автора “Історії України-Руси” в східноєвропейсь-
кій культурі, польські оглядачі акцентували його поважний внесок до всіх галузей 
життя українського народу. “Найбільшим сучасним українським істориком та видат-
ним науковим і політичним діячем” назвав М. Грушевського його давній колега по 
Львівському університету професор Пшемислав Домбковський18. Звертаючи увагу 
польського читача на непоправності втрати українцями свого провідника, польський 
учений твердив: “Була то видатна постать, а для українців перед війною та в часі ре-
волюції 1917 – 1918 рр. – незаперечний авторитет”. Ілюструючи всебічність творчої 
натури померлого, П. Домбковський акцентував його величезний внесок у розбудову 
української історичної науки, що полягав в опрацюванні першої історичної синтези 
та створенні наукової школи, представники котрої продовжили справу вчителя.
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Як і решта публіцистів, П. Домбковський підніс соборницьку складову різнобічної 
діяльності М. Грушевського – його зусилля з об‘єднання розпорошених між різними 
державами співвітчизників. “В цілій своїй діяльності, – підкреслювалося в некролозі – він 
взагалі був містком між українцями в бувшій Галичині та на Україні”19. В останній, 
радянський період життя, вказував П. Домбковський, М. Грушевський “розвинув 
незмірно активну діяльність”. Рееміграція вченого однозначно інтерпретувалася як 
усвідомлений жертовний крок, що призвів до нетривалого, проте яскравого періоду 
розквіту української науки. Цю складну добу в творчій біографії українського академіка 
його польський колега змалював як гідну подиву мужню боротьбу з більшовицькою 
владою за право українців бути європейською нацією.

Відзначаючи епохальність внеску померлого як в українську, так і в загальноєвро-
пейську культуру, у цілком спокійному тоні на сторінках польських видань йшлося про 
його громадсько-політичну діяльність. Слідом за українськими публіцистами, польські 
оглядачі в першу чергу акцентували толерантність і послідовність Грушевського-
політика, твердячи, що він протягом усього життя був далеким від ідей національної 
винятковості. Незважаючи на гарячі дискусії довкола державотворчої спадщини ви-
датного українця слушно вказувалося, що вже саме місце й обставини його трагічної 
смерті дають відповіді на багато питань, які непокоять сучасників20.

Прикметно, що польські публіцисти знайшли в собі мужність відзначити довголітнє 
неприйняття всієї діяльності видатного українця. “Померлий не був нашим прияте-
лем – не був ним з нашої вини, – підкреслювалося на сторінках варшавського видання 
“Człowiek w Polsce”. – І сьогодні, відчуваючи її, розуміючи глибину втрати для України, 
не можемо з чистою совістю скласти вінок на його труні – і не зможемо – допоки не 
створимо його землякам відповідних умов національного життя у себе”21. У такому 
ж дусі про непоправну для європейської культури втрату писали й інші польські ча-
сописи, нерідко передруковуючи некрологи з українських газет22.

Втім, не всі польські оглядачі трагічної події в житті українського народу змогли 
дотриматися давнього правила – “про мертвих або добре, або нічого”. Так, не втримався 
від дошкульних закидів М. Грушевському “Kurjer Lwowski”, змалювавши у передвоєн-
них традиціях польсько-українського антагонізму життєвий і творчий шлях помер-
лого. Назвавши його “Нестором руських істориків, творцем нової історичної школи”, 
анонімний автор цілковито у стилі критичних зауважень Людвіка Колянковського та 
Яна Камінського початку ХХ ст. звинуватив померлого в розпалюванні на сторінках 
наукових праць міжнаціональної ворожнечі, фальсифікації історичних джерел з метою 
обґрунтування своїх ненаукових концепцій. Під впливом гостроти міжнаціонального 
протистояння в Східній Галичині, підкреслює автор, М. Грушевський “в обговоренні 
стосунків польсько-українських пригашував світло та перебільшував тіні”. І вже зовсім 
архаїчно виглядали у некролозі закиди щодо вживання М. Грушевським у численних 
історичних студіях слів “Україна” та “український”, що врешті призвело його до обґрун-
тування цілої концепції “українізму”23. До честі польської публіцистики відзначимо, 
що цей нетолерантний голос виявився одиноким.

Таким чином, смерть М. Грушевського поклала початок новому періоду в розвитку 
грушевськознавчих студій, позначених відсутністю двобічності в обговоренні творчих 
ідей ученого та можливістю системного цілісного осмислення його спадщини. Через 
панування тоталітарного режиму в радянській Україні, новітнє грушевськознавство 
було фактично започатковане на сторінках численних видань, що виходили в між-
воєнній Польщі, – як українських, так і польських. Справжня злива публікацій, котру 

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА СТОРІНКАХ ...



182

викликала трагічна звістка з Кисловодська, не тільки засвідчили авторитет ученого 
в інтелектуальному просторі польської держави, але й заклали традиції інтерпретації 
феномена творчої особистості М. Грушевського у розмаїтті прояву його талантів. Про 
епохальність наукової спадщини автора “Історії України-Руси” назагал одностайно 
писали більшість українських та польських інтелектуалів. Останні, переважно з подання 
їх українських колег, відзначали вагомий внесок померлого у скарбницю української 
та загальноєвропейської духовності, а також, що більш важливо, – визначали численні 
точки дотику його багатої спадщини з польською національною культурою. Це, в свою 
чергу, інтенсифікувало обмін ідей і стимулювало поступовий перегляд накопичених 
у польсько-українських взаєминах образ і стереотипів. Зауважимо також, що не в ос-
танню чергу завдяки грушевськознавчим публікаціям на сторінках провідних поль-
ських видань про смерть видатного українця на повний голос заговорили й у інших 
європейських країнах та за океаном. Загалом же, проаналізована література багатством 
свого змісту та глибиною запропонованих ідей уможливила започаткування системних 
грушевськознавчих студій у західній славістиці другої половини ХХ ст.
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держави міжвоєнного часу.

Vitalii Telvak. 
The celebration of Mikhajlo Hrushevsky‘s memory in the pages of Polish editions 
(1934 – 1939 years). 
The article is devoted to the analysis of the memorial hrushevskiana that was appeared in 

the pages of Polish editions of the second part of 30-th years. The different notes of famous 
scientist‘s life and activity have been revealed. On the base of the analysis of wide circle 
of literature the conclusion about authority of M. Hrushevsky in the intellectual space of 
Polish state in the period of between two world wars has been made.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА СТОРІНКАХ ...


