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ДВІ НЕ ЗОВСІМ АКАДЕМІЧНІ ДИСКУСІЇ 
(І. А. Лінниченко, Д. І. Багалій, М. С. Грушевський)

Наші попередники мали добру звичку листуватися і зберігати листу
вання. Вони вели щоденники й писали спогади, ретельно зберігали дрібні 
свідчення повсякденності та рідко з власної волі позбувалися їх: в осо
бистих паперах відкладалися давні рахунки з крамниць, запрошення 
на обіди, залізничні квитки та театральні афіші. Завдяки їхнім старомод
ним звичкам ми й сьогодні не лише можемо послугуватися протокольно 
сухими хронологічними таблицями, а маємо можливість відчути аромат 
епохи, воскресити у нашій свідомості давно забутих людей, зрозуміти їх 
характери, вподобання й пристрасті. Усі ці людські стосунки не втрачені 
безповоротно, вони тільки змінили свої назви і криються нині під ієроглі
фами: «фонд», «справа», «одиниця зберігання».

Документальна спадщина Івана Андрійовича Лінниченка (1857 
1926) сьогодні складає три архівних зібрання: в Державному архіві 
Одеської області 1, Державному архіві Республіки Крим 2, Одеській 
обласній науковій бібліотеці ім. М. Горького 3. Дивна річ, але протягом 
одного життя провінційного професора накопичувався «культурний шар» 
у кілька сот архівних справ.

Систематичне дослідження особистих фондів професора І. А. Лінни
ченка є справою майбутнього й, можливо, завершиться створенням на
укової біографії цієї оригінальної постаті в українській історіографії. 
Але навіть вибіркове знайомство з цими документальними збірками спо
нукає пильніше придивитись до деяких характеристичних моментів ста
новлення української історіографії, усвідомити її розвиток не тільки 
у вигляді низки книжок, а й у зіткненні людських особистостей.

Є люди, їх звично називають історичними діячами, чиє навіть приват
не життя є предметом наукового інтересу. З героїв нашого нарису таким 
є хіба один М. С. Грушевський. Інша категорія, до якої, власне, й зарахо
вуємо І. А. Лінниченка, то постаті цікаві своєю причетністю до якихось 
значних подій, або ж такі, в біографії яких відбились типові риси певного 
суспільного явища. Якщо йдеться не про вагу наукового доробку, то 
життя І. А. Лінниченка цікаве для сучасників тим, що досить точно від
биває долю тієї частини української за походженням інтелігенції, яка в 
страшні часи революції не пристала до жодного берега: не сприйняла 
ідеї національного відродження й не повірила в соціалістичну утопію. 
Дві дискусії (а точніше— два конфлікти), про які піде мова у запропоно
ваному нарисі, однією з яких Лінниченко розпочав свою наукову кар’єру, 
а другою завершив, дають змогу торкнутися причин цього явища та його 
сумних наслідків.
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Серед численного листування історика, що зберігається в його осо
бистому фонді Державного архіву Одеської області, є коротенький лист 
від редакції «Журналу Міністерства Народної Освіти», в якому сповіща
лося, що за статтю «Критический разбор сочинений Голубовского и Ба- 
галея», вміщену в журналі, Лінниченку нараховано авторську винагороду 
в розмірі 76 крб.4 Датовано лист 7 червня 1891 р.

Цілком звичайний для спілкування автора й редакції епізод, можли
во, й не був би вартий уваги, коли б не одна примітна обставина. Наведе
ний документ — останній, в якому відбився гучний свого часу скандал, 
його збурювачем був І. А. Лінниченко, а винуватцем — Д. І. Багалій. 
Цей науковий за формою і походженням, але далеко не академічний за 
наслідками конфлікт, надовго визначив особисту долю й умонастрої 
І. А. Лінниченка та дослідницьку репутацію Д. І. Багалія.

І. А. Лінниченко та Д. І. Багалій — обидва кияни, належали до 
одного покоління. В їхніх біографіях раннього періоду багато подібного: 
з різницею в один рік вони вступили до університету св. Володимира, з 
такою ж різницею закінчили курс. Обидва були залишені при універ
ситеті для підготовки до професорського звання. Вчителем обох був 
В. Б. Антонович.

Та на тому подібність закінчується. На відміну від Багалія, що 
виростав у досить «демократичних» умовах 5, до Лінниченка доля була 
ласкавішою. Він народився у міщанській за офіційною градацією родині, 
проте для Києва по-своєму видатній. Батько, Андрій Іванович, дійсний 
статський радник, був директором Фундукліївської жіночої гімназії, 
доцентом університету, де викладав історію всесвітньої літератури. Ба
буся майбутнього історика походила із знаменитого роду Балабух, що в 
XVII^-XVIII ст. відігравали значну роль у київському магістраті, а пізні
ше були відомі в Росії як фабриканти-кондитери6. Сім’я Лінниченків, отже, 
була інтелігентною й заможною, належала до «верхів» київського світу.

Ровесник Багалія, Лінниченко попервах в усьому на крок виперед
жав його. Та їм довелося помінятись місцями, коли справа зайшла про 
захист дисертацій. Лінниченко закінчив свої університетські студії 
1879 р. із ступенем кандидата. Того ж року він був залишений стипендіа
том по кафедрі російської історії. ЗО травня 1880 р. закінчив історично- 
філологічний факультет і почав свою підготовку до професорського зван
ня з державною стипендією Багалій. Офіційно підготовчий термін тривав 
два роки, інколи його могли подовжити на кілька місяців.

Багалієві вдалося вкластися у такі стислі строки. І 26 вересня 1882 р. 
на засіданні історично-філологічного факультету університету св. Воло
димира в публічному диспуті він захистив книгу «История Северской 
земли до пол. XIV ст.» як магістерську дисертацію 7. Праця Багалія малг, 
солідний обсяг — 310 сторінок.

Дивовижна швидкість, з якою молодий історик написав такий гру
безний том, частково пояснювалася тим дивним фактом, що всупереч дію
чому тоді університетському статуту 1863 р. ця ж праця, виконана ще як 
студентська робота, вже була зарахована за кандидатський ступінь. Во
на ж свого часу була удостоєна золотої медалі як краща студентська ро
бота, і за неї ж таки Багалієві було присуджено Пироговську премію. 
Схвальні відгуки на дисертацію дали В. Б. Антонович та В. С. Іконников, 
вчені з незаперечним авторитетом.

Сила нагород, якими було відзначено книгу Багалія, а також рекомен
дації поважних дослідників змушували очікувати від неї якихось над
звичайних якостей. І вони таки були.

Блискучий поступ молодого вихованця школи Антоновича, якого 
з весни 1882 р. (до захисту дисертації) вчитель вже рекомендував О. О. По
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тебні для заміщення вакантної кафедри у Харківському університеті * 
був раптом загальмований прикрою обставиною: блискуча праця вияви
лась суціль плагіатом.

Це з’ псувалося, коли у травневому випуску «Журналу Міністерства 
Народної Освіти» за 1883 рм мабуть, найбільш впливовому спеціальному 
журналі Росії, було опубліковано детальну рецензію І. А. Лінниченка на 
дві праці з історії Сіверської землі —П. В. Голубовського та Д. І. Ба
галія 8. Книзі останнього в рецензії було присвячено 34 сторінки. Для 
Лінниченка, блискучого знавця історичної літератури, неважко було на
лежно оцінити наукові достоїнства Багалієвого твору. Три з половиною 
десятка сторінок рецензії вміщували текстологічне дослідження моногра
фії Багалія, що документувало вражаючу істину: «1) более ста страниц 
в этом ученом исследовании (вся 3-я глава, 1-я и 4-я, большая часть 6-й 
и 7-й) представляют прекрасный по точности снимок с весьма ограниченно
го числа общеизвестных пособий; 2) более 100 страниц (вся глава 5-я) 
представляют перевод летописи на современный русский язык; 3) осталь
ные страницы ученой работы г. Багалия пошли на связки и скрепы двух 
первых основоисточников» 9. Не жаліючи паперу, Лінниченко паралель
ними стовпчиками виписує не відзначені автором запозичення, причому 
дослівні, з праць М. Я. Арістова, Д. Я. Самоквасова, А. А. Котлярев
ського, М. І. Костомарова, Філарета, М. П. Барсова, І. І. Срезневського, 
словом, усіх, хто бодай дешицю написав про Чернігів та Сіверську землю.

Загальний висновок рецензії був не просто нищівний, то був клініч
ний діагноз — «потемнение сознания своей личности»: «Автор весьма 
часто смешивает свою личность, свои мысли с личностью и мыслями дру
гих писателей. Когда автор говорит: «мы видим», «нам кажется», «мы пола
гаем», «мы приходим к выводу», «постараемся», то читатель труда г. Бага- 
лея не должен понимать под «мы» непременно г. Багалея, а постоянно 
помнить о патологическом состоянии его сознания» 10.

Рецензія в такому авторитетному науковому журналі, написана 
іронічним і легким пером Лінниченка, викликала багато галасу в науко
вому середовищі й мала розголос. Вона поставила усіх, хто мав наймен
ше відношення до цієї дисертації, у вкрай незручне становище.

Як могло статися, що такий компетентний учений, як В. Б. Антоно
вич, не помітив компіляції навіть із власних писань, досі залишається 
загадкою. У пізніших спогадах Д. І. Багалій присвятив кілька сторінок 
приязним стосункам з Антоновичем, який дозволяв користуватися для 
підготовки дисертації власною бібліотекою 11. Очевидно, аж надто по
блажливим був професор до свого учня. Щоправда, читати учень на
вчився.

У довгій і плутаній «Відповіді», опублікованій роком пізніше (1884), 
сам Багалій не міг докладно пояснити, як воно сталося. На своє виправ
дання він послався на просту недбалість: безлад у попередніх виписках,; 
де змішалися цитати з переказом 12, а згодом наполягав на «хибах науко
вого апарату — браку точних покликуваннів на цитати з деяких авто
рів» 13. Словом, біс поплутав.

І. А. Лінниченко писав, що він «делікатно» обрав момент для своєї 
рецензії — після усіх нагород і через рік після захисту Багалієм магі
стерської дисертації. Але однаково історія вийшла кепська. Не дарма 
сам Багалій навіть 1927 р. присвятив їй *лише одне речення у спогадах, 
а новітні біографи Багалія й зовсім обминають той епізод його життя 14. 
Для Багалія пікантність ситуації полягала ще й у тому, що його віддавна 
вже В. Б. Антонович намітив на кафедру у Харківський університет і 
настійно радив О. О. Потебні зупинити вибір факультету на своєму ви
хованцеві. Користуючись попередньою домовленістюа В. Б. Антонович
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9 березня 1882 р. направив приватного листа О.О. Потебні, де між іншим 
писав: «Д. И. Багалей вскоре, вероятно, приобретет квалификации, не
обходимые для занятия должности доцента по кафедре русской истории. 
Так как дело это теперь уже началось и приближается настолько, к исхо
ду, что можно предвидеть его окончание, то и спешу Вас об этом изве
стить. Я, конечно, искренно желал бы, чтобы кандидатура г. Багалея 
могла состояться; как прежде, так и теперь я вполне ручаюсь за то, что 
и способности, и подготовка г. Багалея обещают принести для науки 
много полезных и солидных трудов. На занятия его я близко смотрю уже 
в течение 6 лет и потому заявляю мнение совершенно уверенно, как мне
ние, основанное на продолжительном наблюдении и знании человека»15. 
Ця атестація була дана за рік до публікації Лінниченкової рецензії, й 
через те, очевидно, була цілком щирою. Завчасність листа також зрозу
міла: вибори на доцента у Харкові мали статися восени, а університет 
уже мав власного (П. Н. Буцинського) та одного стороннього (В. І. Се- 
мевського) кандидатів. Цілком можливо, що й компілятивний характер 
Багалієвої монографії пояснюється необхідністю, щоб то не було захис
тити магістерську дисертацію того ж року.

Ще раз зіткнулися Лінниченко з Багалієм у справі харківської до
центури, бо ж то була єдина вакантна кафедра в межах України. 19 ве
ресня 1882 р. й Лінниченко написав листа О. О. Потебні, де повідомляв 
про початок друкування своєї книги «Взаимные отношения Руси и Поль
ши», близький магістерський іспит. Прохання ж було те саме — проте
гувати перед факультетом в заміщенні кафедри 16.

Тут необхідні деякі роз’яснення. Воскрешати старі й призабуті 
скандали справа невдячна й, можливо, непотрібна. Коли ми й робимо 
це, то зовсім не для того, аби сказати: жив собі такий Лінниченко й мав 
такі стосунки з оточенням. В зображенні цього конфлікту є й надзавдан
ня. Що вирішує долю вченого і його праць: наукове сумління чи підтрим
ка корпоративної солідарності? Скільки в науці важать партійні симпа
тії? І, нарешті, найцікавіше для наших днів питання: як українець за по
ходженням, проживши практично все життя на Україні, присвятивши 
праці її історії, в час пробудження національної стихії опинився поза 
межами її впливу — у стані сторонніх спостерігачів та неприхильних 
критиків? Відповідь, можливо, й не вичерпна, особливо на останнє запи
тання, може бути видобута саме з такого роду конфліктів.

Зіткнення Лінниченка та Багалія у справі дисертації мало дві роз
в’язки — ближчу, що є відповіддю на перші два питання, й дальшу, про 
яку мова попереду.

Ближча була такою: незважаючи на сумнівний гатунок дисертації,- 
зусиллями В. Б. Антоновича та О. О. Потебні навесні 1883 р. Багалій 
був обраний штатним доцентом Харківського університету. Кандидату
ру Лінниченка Потебня навіть не виставив. Справу, звичайно, полегши
ла перевага формальних підстав у Багалія — він вже став магістром, 
а Лінниченкова праця ще тільки друкувалася 17 й іспит не було складено. 
Та вирішальним, гадаємо, стало не це.

В університетській науці 70-х — початку 80-х років XIX ст. все 
більшої сили набирала «українська партія», духовним поводирем якої у 
Києві був Антонович. Певна поміркованість її не заважала цілком вираз
ній українській спрямованості як у суто академічній сфері, так і в куль
турно-просвітницькій та громадській діяльності. За умов потужного 
офіціозного тиску й гонінь на все українське, «партія» демонструвала 
мсьжливість залучення національно свідомої молоді до співпраці на ниві 
українського відродження. Кожне просування «компатріота» «україн
цями» віталося й беззастережно підтримувалося.
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Лінниченко й Багалій мали однакове підгрунтя для формування 
позицій щодо українського руху. Виховані у Києві, культурна атмо
сфера якого в 60—70-ті роки XIX ст. була повністю російська, обидва 
вважали себе «малоросами», спілкувалися російською мовою. Українство 
для них, як і для багатьох освічених киян, існувало десь на периферії 
інтересів, як щось етнографічне, просте, народне. Проте Багалій досить 
рано, завдяки гімназичним вчителям, зокрема М. С. Тумасову, П. Г. Жи- 
тецькому прилучився до українського руху: студентом вступив до на
півлегальної української організації «Кіш», а вже готуючись до профе
сорського звання, став членом Старої громади, до якої з університет
ських викладачів входили В. Б. Антонович, ГІ. Г. Житецький, І. В. Лу- 
чицький, О. Ф. Кістяківський та ін. 18 Отож, на 1882 р. Багалій у колі 
київських «українців» був більш ніж «своїм».

По-іншому сталося з Лінниченком. У часи, коли слово «українець» 
ще не позбавилося свого опозиційного присмаку й виражало передусім 
політичну інтентенцію, свідомість Лінниченків була «малороською». 
Сімейну традицію підтримував Іван Андрійович. «Мой отец,— згадував 
Лінниченко на схилі віку,— хотя и малоросс по происхождению, стоял 
всегда на общерусской точке зрения и с украинцами не сходился, и они 
его считали, если не за москаля, то за отщепенца. Правда, отношение 
многих украинцев к моему отцу было двойственным — среди них много 
было его школьных товарищей, его слушателей по гимназии, университе
ту, жены многих учились в его гимназии, он все же был Линниченко, ста
ринно киевлянин. Поэтому такое же отношение испытал позже и я 
мною интересовались, хотя ни с кем из украинцев я не сблизился, но наши 
отношения были благожелательные, подчас и сердечные» 19. Чужий серед 
своїх, Лінниченко ніколи не намагався стати людиною по-справжньому 
заангажованою в українофільському русі, та й взагалі все життя тримав
ся далеко від політики20. Більше того, учень Антоновича, Лінниченко 
по духу не належав до «школи Антоновича», так званої «обласної». В 
«обласній» історії, окрім суто наукових завдань, містилася прихована, 
але все ж усім очевидна політична тенденція. «Обласні» теми, як правило, 
обирали студенти й стипендіати Антоновича, від Дашкевича до Грушев
ського. Жодної праці Лінниченко не присвятив регіональній історії; про 
«обласну концепцію» нагадує хіба лише назва студентської роботи — 
«Вече в Киевской области» al.

Кандидатура Багалія впала на добрий грунт і в Харкові, де профе
сура, як у кожному пристойному університеті, вважала своїм обов’язком 
розділитися на дві партії — «поступову» й «реакційну» — та урізномаї- 
нітнювати спокійні академічні будні міжпартійною боротьбою. «Посту
пова» партія була сильна й українськими елементами: О. О. Потебня, 
М. Ф. Сумцов. Ця партія поставила на Багалія, і домоглася свого. Причи
ни саме такого вибору точно визначив О. Ф. Кістяківський: «Багалій 
може вдихнути дух життя у діяльність харківських народолюбців, до
сить сонних, малодіяльних та без центра. Я висловився: Київська метро
полія посилає Багалія єпископом до Харкова для організації тамтешньої 
церкви» 22, Лінниченку у цих комбінаціях, ясна річ, місця не знайшлось.

Після того ж, як побачила світ рецензія Лінниченка на книгу Баґа- 
лія, «українці», змушені боронити своє реноме, проявили дивовижну 
згуртованість. В. П. Голубовський, що по Антоновичу зайняв його ка
федру в Київському університеті, опублікував загалом позитивну рецен
зію в «Киевской старине» 23. Було зроблено вигляд, що інциденту не було; 
фігура умовчання затулила собою «прикру недбалість» у розмірі трьохсот 
десяти сторінок 24. Але щось таки лишилося: недарма ж Багалій, згадав
ши в «Автобіографії» ту історію у двох рядках та одному посиланні, сто
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рінками цитує відгуки на свою дисертацію та докладно виписує офіційні 
документи щодо свого призначення на доцента!

Отож, скандал, що для будь-кого міг означати кінець кар’єри, для 
Багалія минув без наслідків. А для Лінниченка він ще тривав.

Рецензія в «Журналі Міністерства Народної Освіти» практично по
ставила його поза колом київських «українців». Лінниченко втратив не 
лише примарну харківську доцентуру, але й цілком законну можливість 
захищатися у рідному університеті. Зміну ставлення до себе Лінничен
ко скоро відчув. «Хотя В. Б. Антонович,— згадував він,— наговорил 
мне любезностей по поводу моей диссертации, но после моей резкой ре
цензии диссертации Багалея, наделавшей много шума в ученом мире 
(ее долго помнили), В. Б. едва ли мог сохранять ко мне беспристрастное 
отношение» 25. Він і не спокушав долю: 1884 р. захистив дисертацію в 
Петербурзькому університеті, щоправда, тут вже йому за іронією долі 
довелося нести незаслужений тягар «українофіла», за що мало не попла
тився 26. З того часу Лінниченко вже значно легше почував себе серед 
російських наукових кіл, викладав у Московському та Новоросійському 
університетах, останній з яких хоч і знаходився на Україні, проте, ви
тримував суто великоруський напрям. Лінниченко не поривав з україн
ськими діячами, але серед його знайомих значно переважали російські 
вчені, та й себе він зараховував до них.

Перед В. Б. Антоновичем постав вибір між сумлінням науковця та 
партійними симпатіями. Він обрав останнє. Хоча це вибір попервах і 
не здавався фатальним для Лінниченка, однак багато в чому він визначив 
його подальшу долю і розвиток вподобань. Як, врешті-решт, визначив 
він долю і Багалія, що згодом більш ніж реабілітував себе як науковець. 
У цьому й полягає згадана друга розв’язка «дисертаційної історії». Того 
самого року, коли українська громадськість дізналася з одинокого некро
логу про смерть Лінниченка у провінційному, ще неукраїнському Сімфе
рополі, Україна вшановувала Багалія, вже в ранзі одного з патріархів 
національної науки, з нагоди його ювілею.

Щоправда, до такого життєвого підсумку долучився ще один конф
лікт Лінниченка, у якому цього разу Івану Андрійовичу не судилося бо
ронити істину. В опоненти собі він вибрав М. G. Грушевського.

1927 p., у травневому випуску журналу «Україна» було опублікова
но серед інших некрологів і коротеньку згадку про смерть Лінниченка, 
що сталася попереднього року «після тяжкої недуги». Аж ніяк не панегі- 
ристично подано тут резюме життєвого шляху історика: «Хоч киянин з 
роду, українознавець з фаху, він до українського руху ставився дуже 
неприхильно, і в міру того, як той все більше задавав тон життю нашого 
краю, небіжчик все більше відсувавсь і бокував від нашого життя, що в 
нім наростало. Літом 1917 р. він навіть надрукував брошюру: «Малорус
ский вопрос и автономия Малороссии», котру дуже рекомендували різні 
реакційні кружки, як голос компетентного історика. Але ніякого впливу 
сей голос не зробив, а наукові праці лишились трівкою памяткою по не
біжчику» 27.

Автором цього непідписаного некролога був, треба гадати, М. С. Гру
шевський, хоч це й не відзначено у відомому реєстрі його праць 28. 
Як і все, що вийшло з-під пера Грушевського, й ця замітка відзначається 
великим вмістом особистого ставлення. У ній відчутні якісь заховані між 
рядками старі, але і не подолані смертю, образи й незгоди. Тут усе правда, 
й усе вимагає пояснень.

І. А. Лінниченко був давнім знайомцем М. С. Грушевського, часом 
приятелем, часом — антагоністом. Люди однієї генерації, вони мали одно
го вчителя — В. Б. Антоновича — майже одночасно починали в науці,
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в один рік захистивши в університеті св. Володимира дисертації (щоправ
да, Лінниченко вже докторську, а Грушевський — тільки магістерську), 
одночасно опосіли кафедри, Лінниченко в Одесі, Грушевський — у Льво
ві. Цінували наукові досягнення й категорично не сприймали громадян
ську позицію один одного. Дискусія про розуміння української історії 
і майбутнє України, кульмінацією якої став 1917 p., зараз маловідома, 
але є цікавою й повчальною сторінкою розвитку вітчизняної історіографії. 
Кожний з них, як з’ясувалося згодом, виявився в тому спорі переможе
ним обставинами, хоча, як здавалося 1927 р., М. G. Грушевський зумів 
поставити у суперечці крапку.

Відколи заприязнилися Лінниченко з Грушевським, точно нам не
відомо. Можливо, це сталося під час наїздів Лінниченка до Києва у пер
шій половині 90-х років. Принаймні 1894 р. Грушевський вважав за необ
хідне докладно відзвітувати Лінниченку про свій перший рік перебуван
ня у Львові, читання лекцій в університеті, турботи в Науковому това
ристві ім. Шевченка та справи з виданням «Записок» 29. Грушевський 
цікавився статтями Івана Андрійовича при написанні третього тому «Істо
рії України»30, зустрічалися історики у Львові під час закордонних 
відряджень Лінниченка.

Українські кола робили декілька спроб залучити Лінниченка до 
співпраці, одна з них — переклад його книги українською мовою 31. 
Настійно «агітував» Івана Андрійовича й Грушевський. У тяжкі часи 
київського арешту 1907 р. Михайло Сергійович писав Лінниченку про 
сумний 25-річний ювілей своєї наукової діяльності, який змушений був 
відзначити за мурами Лук’янівської тюрми. Однак листа завершував 
оптимістично: «Встает заря новой жизни и над нашей общей родиной. 
Надеюсь встретиться с Вами на общей ниве ее культурного устроения. 
Дай Бог!» 32.

Втім, цей заклик вже не міг досягти своєї мети. Охолодження Лінни
ченка до українства наростало тим швидше, чим очевиднішим був перехід 
від нечисленних інтелігентських гуртків до справжнього національного 
руху. Поворот же у ставленні до ідей Грушевського стався близько 
1903 p., коли Петербурзька академія наук видала українською мовою його 
знамениту статтю «Звичайна схема руської історії і справа раціонального 
укладу історії східного слов’янства» 33. Головна думка цієї статті, сьо
годні звична й добре засвоєна, для багатьох тоді видавалася парадоксаль
ною, для деякого — абсурдною. Принаймні для Лінниченка наукова вар
тість статті була сумнівною. Надрукована українською мовою у перед
день революції, та ще й в офіційному органі Академії, вона сприймалася 
як політичний маніфест.

Нагадаємо, що стрижнева ідея «Звичайної схеми» полягає у розвін
чанні старого історіографічного міфу про тотожність правлячої династії 
з державністю, а їх обох — із долею народу. «Звичайною схемою» ро
сійської історичної науки в межах подібних постулатів було, отже, слід
кувати за переміщенням князівського роду по монголо-татарській навалі 
у Північно-Східну Русь, яка поставала єдиним спадкоємцем Русі Київ
ської, а остання, в свою чергу, сприймалася виключно як частина велико
руської історії. Очевидна сьогодні «російськоцентричність» такої схеми 
зовсім не була такою ж очевидною навіть на початку століття, хоча її 
вже підважувала концепція «двох народностей» М. М. Костомарова. Че
рез те ствердження української нації як законного нащадка Київської 
спадщини, з такою силою наголошене у статті М. С. Грушевського, не
зважаючи на те, що цю концепцію вже покладено було в основу його 
«Історії України», не усіма могло бути сприйнятим без упередження. 
Століттям викристалізовані категорії російської історичної школи були
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ще міцні. Лінниченко, який причисляв себе саме до останньої, "також не 
сприйняв ідей Грушевського. Полемічні нотатки з приводу «Звичайної 
схеми», як видно з його особистих паперів, він почав писати майже одра
зу ж по виході статті. Але з багатьох причин, серед яких, треба гадати, 
була й репресивність офіційних кіл щодо української науки й особисто 
Грушевського, не вважав за етичне публікувати. Написавши значну ча
стину майбутньої брошури, він повернувся до неї лише 1915 p., очевидно, 
у зв’язку з подіями на фронті, які сильно актуалізували українське пи
тання. Але й тоді визнав публікацію передчасною. Тільки влітку 1917 p., 
коли публічна полеміка, як він вважав, вже не могла завдати шкоди опо
нентові, Лінниченко видав в Одесі брошуру, справжня назва якої була 
«Малорусский вопрос и автономия Украины (открытое письмо проф. 
М. Грушевскому)» 34.

У підготовчих матеріалах до полеміки Лінниченко записав: «Я не 
принадлежу к числу любителей полемики — она редко помогает выясне
нию вопроса; гораздо чаще она приводит к нежелательным не только в 
научной, но и во всякой беседе последствиям: уязвленное замечаниями 
(самолюбие) не позволяет согласиться с самыми справедливыми доводами 
противника, своя точка зрения отстаивается всеми возможными спосо
бами, страсти разгораются, новые аргументы выдвигаются редко, опери
руют старым, уже испробованным материалом, и сам вопрос не только не 
выясняется, но часто только запутывается» 35.

Лінниченко був проникнутий щирою стурбованістю за майбутню 
долю свого народу, та вістря своєї полеміки спрямовував проти нього. 
Причину Лінниченкової позиції у суперечці з Грушевським було б одвер- 
тим спрощенням шукати в суто імперському або великодержавному спо
собі мислення, що культивувався як офіційна російська політика. Коли б 
так, Лінничеикові брошури не заслуговували сьогодні жодної уваги. 
Справа складніша й значно сучасніша. У поглядах Лінниченка наявний 
той самий комплекс ідей, що їх обстоювала певна частина ліберальної, 
подеколи навіть опозиційно настроєної російської інтелігенції, включно 
з слов’янофілами. Пройнята месіанською ідеєю російського панславізму, 
вона утримувала переконання в існуванні єдиного руського народу. 
Щоправда, у цій системі мислення вже не тотожного «великоросам», а 
такого, що розпадається на три «отрасли»: великоросів, білорусів та ма
лоросів. Схильна змиритись із «своеобразием национальной физиономии» 
малоруського народу, ця інтелігенція не визнавала самостійності його 
історичного буття, саме як народу українського. Відводячи підпорядко
вану роль «південній галузі» руської нації в культурному й історичному 
відношенні, така концепція майже автоматично призводила до заперечен
ня необхідності якогось окремішнього державного життя українців, хіба 
лише як у складі Россії.

Впливовість цієї думки засвідчена її напрочуд стійкою витривалістю. 
Парадоксально, але сьогодні її боронять знову ж таки демократи. І коли 
видають її за новий виток історіософської думки, якщо почують, скажімо, 
з уст О. І. Солженіцина Зб, то лише тому, що зараз призабуті суперечки 
часів другої російської революції.

Вказати на витоки ідеї — часто значить з’ясувати її наукову вагу. 
Приклад І. А. Лінниченка показує, що вже сімнадцятого року сформу
вався стандартний набір аргументів, доказів на користь того, що розбудо
ва української державності є затія марна, авантюристична й шкідлива. 
Неабияку роль у формуванні цього набору зіграли історики, бо докази 
походять переважно з розряду історичних прецедентів, достатність яких 
можлива була в українській історичній науці під впливом так званої 
державної школи російської історіографії.
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Брошура Лінниченка, про яку йдеться, хоча й написана професійним 
істориком, не втрималася в межах суто академічного тону. Попри історич
ну спрямованість, це швидше памфлет, у якому знайдемо й звинувачення 
діячів національного руху у «вузькому шовінізмі», народу в «инертности, 
лености, отсутствии солидарности в стремлении защитить свои права» 
тощо 37. Були там і роздратовані ремарки з приводу тодішньої політики 
українських лідерів та особисто М. С. Грушевського.

«Історична» ж частина доказів непотрібності української державності 
сумарно була така. Спільне історичне буття трьох народів у межах домон- 
гольської Русі зробило їх настільки близькими, що розрив буде штуч
ним і болючим, отже — небажаним. Українці як нація практично не 
мали власного державного досвіду, й це є запорукою невдачі подібних 
спроб у майбутньому. В простому народі немає або слабо виражені 
почуття національної ідентичності, він байдужий до справи власної дер
жавності, що викликано певними рисами національного характеру. На 
думку Лінниченка, історія Північної Русі має більше значення порівняно 
з історією Півдня, тому й культура цього останнього є лише підпорядко
ваним відгалуженням загальної «руської» культури. Скромні здобутки 
українців впевнюють, що їх окреме існування може призвести лише до 
деградації навіть того небагатого надбання, яке вони мають. Завдання, 
отже, полягає не у відокремленні, а в злитті з потужнішою .культурою 
«старших братів», великоросів.

Цю останню тезу Лінниченко розвинув у спеціальній брошурі «Мало- 
русская культура» 38, де й зовсім збочив від спокійної дискусії до публі
цистичних звинувачень. Боронив він і назву «Малоросія», присвятивши 
цій темі спеціальну статтю «Малая Россия или Украина», яка, за логі
кою історичних прецедентів, мала обгрунтовувати більші права цієї на
зви порівняно з новоутворенням «Україна»39.

Ні Грушевський, ні люди, які інтелектуально стояли близько до ньо
го, не приховували, що концепція історії українського народу, викладе
на у «Звичайній схемі», є одночасно й обгрунтуванням необхідності само
стійного державного буття українців. Отже, погодитися з історичною кон
цепцією — значить погодитися і з тезою про можливість автономії для 
України. У цій же системі мислення, тільки з протилежним знаком, мір
кував і Лінниченко: спростувати схему Грушевського — подолати біль
шу частину шляху до заперечення автономії України. Відповідно до цьо
го, брошура історика складається з двох частин: полеміка з Грушевським 
та висновки про доцільність майбутнього політичного розвитку України^ 
що випливають із власної історичної концепції Лінниченка. Підсумок пер
шої частини («История великороссов, малороссов, белоруссов — только 
местная провинциальная история, но рядом с ними и над ними всегда 
будет существовать история общерусская, в отношении которой все эти 
истории — только части большие или меньшие») 40, іманентно вів до дум
ки про «загальноруську» (читай — східнослов’янську) справу. Усе інше — 
то ворожа демократії агітація: «И такое происхождение (навіяне пропа
гандою.— О. Т.) имеет столь настойчивое теперь требование автономии 
для Малороссии, требование, особенно странное именно теперь, в новом 
строе, ставящем целью создание у нас правового государства, всеобщего 
равноправия, отмены всех привилегий» 41.

Чи не знайома нам ця думка з «посильных соображений» О. I. Солже- 
ніцина? Хіба не сформулював великий російський письменник 1990 p. 
завдань «обустройства России», майже тотожних Лінниченковим вимогам 
до українців 1917 р.: «1) Наша нынешняя задача — создать не силой, а 
убеждением сплоченную нацию из всех народов, составляющих наше го
сударство. 2) При национальном единстве в правовом государстве местные
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племенные интересы не пострадают... 4) Народная масса к вопросам поли
тическим, формам общегосударственного и местного устройства совершен
но равнодушна. Для нее самые важные вопросы жизни — экономические. 
А естественно, что только в крупном государстве такие вопросы могут по
лучить наиболее благоприятное для народа развитие... 6) Земли, занятые 
малорусским населением, очень обширны; у них нет общих экономических 
интересов; такие интересы отдельные области Малороссии имеют с близ
лежащими областями, занятыми родственными и неродственными народа
ми, населяющими Русь, а потому автономия исключительно на племенных 
началах пошла бы во вред экономическим интересам местного населе
ния» 42.

Свій ідеал Лінниченко 1917 р. вбачав не в розмежуванні державного 
життя українців і росіян, а в злитті: «Будь наше правительство более даль
новидно, менее трусливо, слияние двух крупных ветвей русского народа 
в одну нацию произошло бы давно, и малоросс стал бы именоваться рус
ским, не только по религии (как теперь в Галичине), но в качестве члена 
одного государства» 43.

Система мислення в категоріях «історичної прецедентності», де май
бутнє обгрунтовується минулим, є реліктом ментальності «традиційного 
суспільства», де вказати на давність явища те саме, що визначити його 
вагу й авторитетність в сучасності. Закономірна у середньовіччі, простима 
для діячів початку століття, ця логіка сьогодні мусила б переживати кри
зу. Проте полеміка з Солженіциним, що спалахнула восени 1990 p., 
засвідчила її впливовість і в наші дні. Ні засадничі ідеї, ні аргументація, 
ні навіть тон практично не змінилися, хоча аналогія давньої полеміки 
Грушевського й Лінниченка мала б уберегти від повторення старих по
милок.

Невідомо, чи була якась пряма відповідь М. С. Грушевського на 
брошури Лінниченка 44. Не знаємо також ступеню їх впливу на громад
ську думку 45, але, судячи з цитованих вище рядків некролога, певної 
популярності у вороже настроєних українству колах Лінниченко зажив. 
До його честі треба сказати, що до жодного виду політичної активності 
він так і не вдався. Опозиційність Лінниченка до українського уряду 
виявилася лише у колекціонуванні ідейно близьких йому статейок, напри
клад В. В. Шульгіна 46.

Щоденникові записи Лінниченка свідчать про несприйняття ним 
влади Центральної Ради: раз визначивши її для себе як «оперетку», він 
вже не відходив від цих дефініцій, для нього навіть Грушевський перетво
рився на «балаганного діда» 47. Лінниченка, як і багатьох, глибоко врази
ла спілка Ради з німцями 48, але не втішило й падіння Ради. Вибори на 
гетьманство Скоропадського він кваліфікував як «другий акт оперети» 49, 
проте, подібно до героїв М. О. Булгакова, у гетьманському уряді крізь 
зовнішню з^країнізацію він вгадував більшу «російськість» і через те лад
ний був миритись з ним, навіть співробітничати 50, незважаючи на під
порядкованість німецькій адміністрації.

Втім, Лінниченко аж ніяк не пов’язував свого життя з українською 
державою. 1919 р. він виїхав до Криму, зайнятого Добровольчою армією, 
де на той час скупчились діячі російської науки, які ще не встигли виїха
ти за кордон. Адептом білого руху Лінниченко не став. Працював у щойно 
відкритому Таврійському університеті, його колегами були Г. В. Вернад- 
ський, О. О. Васильєв, Б. Д. Греков. Подібно до багатьох, він мав закор
донний паспорт, але виїхати не встиг, бо на його руках помирав друг 
Бертьє-Делагард. До того ж генерал Слащов видав наказ про повну за
борону виїзду за кордон 61. У Ялті І. А. Лінниченка застала страшна 
Кримськя катастрофа 1920 р.
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За радянської влади Лінниченко ще деякий час (до 1925 р.) 52 працю
вав у Сімферопольському університеті, та науковою роботою вже не за
ймався. Писав здебільшого спогади й замітки про вчених, робив спроби 
щось друкувати через Академію наук у Ленінграді, але безуспішно. Його 
поступово забули і в Росії, і на Україні, з якою історик не підтримував 
жодних контактів.

І. А. Лінниченко лишився цілком людиною старої Росії, і час його 
минув разом з нею. «Українець з походження та українознавець за фа
хом», він виявився нездатним зрозуміти нове явище — українське націо
нально-державне відродження, а, отже, лишився поза духовними межами 
нової України, однаково незалежної чи радянської. Він опинився поза 
українським інтелектуальним життям 20-х років, перервавши зв’язки 
з тими українськими істориками, з якими спілкувався раніше, доки офі
ційно їх називали російськими.

Іван Андрійович належав до великоруської інтелігенції, ідентифіку
вав себе саме з загальноросійським науковим світом. Та коли й ті люди у 
більшості емігрували, а решта стала співробітничати з радянською владою,
урвалися й ці зв ’язки. Він опинився сам — один на відламаній крижині
старого життя, яку все далі й далі відносило течією від нових берегів.

Наголосивши попереду на своєрідному феномені, яким є доля Лін
ниченка, ми зовсім не схильні підносити його випадок до загального пра
вила. Це обставини життя окремої людини. Цим, власне, й цікаві. Та, 
можливо, колись, дослідивши й склавши докупи ці конкретні випадки, 
ми глибше зрозуміємо й усвідомимо непрості шляхи утворення України.
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