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В еміграційному періоді життя Михайла Грушевського є один 
не з’ясований до кінця1, але, на нашу думку, дуже цікавий епізод. 
Йдеться про його обрання професором Українського високого педа
гогічного інституту ім. Михайла Драгоманова в Празі. Давши згоду на 
це обрання, вчений все ж не приїхав до Праги. Але чому? Адже саме в 
Чехословаччині, і зокрема в Празі, зібралося суцвіття української 
інтелігенції -  діячі культури і науки, бо лише тут діяла спеціяльна 
маштабна урядова допомогова місія, сюди зібралася для навчання 
українська молодь, лише тут діяли українські високі школи. Що ж 
причинилось до відмови Грушевського і фактично зліквідувало уні
кальну можливість створення нової власної історичної школи в Празі? 
Дослідження цього, на перший погляд, вторинного і нескладного 
питання насправді виходить на досить серйозні проблеми політики, 
ідеології, особистих відносин чільних представників українства, візії 
Грушевського стосовно усіх цих та інших факторів, врешті, матеріяль- 
ні обставини тощо. Все це диктує потребу розглянути задеклароване 
нами питання з різних боків.

Грушевський і УВУ: Ідея а початок діяльності Українського 
Вільного Університету

По-перше, варто нагадати, що Михайло Грушевський мав 
пряме відношення, навіть був у числі фундаторів першої української 
високої школи на еміїрації -  Українського Вільного Університету.

1 Див.: Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української 
еміграції між двома світовими війнами, ч.І, Прага, 1942; Потульницький В. А. “Наукова 
діяльність М.С. Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.)’\  Український історичний 
журнал, 1992, №2, стор. 18-58; Великий українець. Матеріали з життя та діяльності 
М.С. Грушевського. Київ, 1992; Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий 
нації; Нью-Йорк, Київ, Торонто, 1995, стор.49, 70.
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Саме в складі професорської корпорації УВУ він ніби то й повинен був 
перенести свою діяльність до Праги. Відомо, що університет був 
заснований у Відні з ініціятиви віденського Союзу українських 
журналістів та письменників на чолі з Володимиром Кушнірем та 
Олександром Олесем (Кандибою). Співзасновниками УВУ виступили 
також Товариство прихильників освіти на чолі з Станіславом Дністрян
ським та Український соціологічний інститут, який очолював Михайло 
Грушевський. У числі ініціятивної групи були також Олександер 
Колесса та Дмитро Антонович2.

Спочатку наприкінці 1920 р. було організовано систематичне 
читання лекцій, а згодом -  постійні курси для української студентської 
молоді. Керував курсами М. Грушевський, саме він спільно з Д. 
Антоновичем розробив проект майбутнього УВУ. Відомо, що 
Грушевський мав стати ректором цього закладу, а О. Колесса -  його 
заступником та деканом філософічного факультету. Проте, як скупо 
інформують джерела, “через розбіжності в поглядах на структуру та 
завдання університету”, М. Грушевський відійшов від справи. 
Конкретизувати згадані розбіжності достеменно поки що не вдається. 
Зі слів Симона Наріжного випливає, ніби Грушевський пропонував 
модель цілком “вільного” університету без обов’язкової системати
зованої програми, наукової кваліфікації викладачів та цензу попе
редньої середньошкільної освіти для студентів; вимагав особливих 
автономних прав для Українського соціологічного інституту. Інші ж, 
співзасновники, котрі складали більшість, виступали за творення 
університету за зразком західноєвропейських з усіма відповідними 
вимогами3. Втім це твердження досить сумнівне, з огляду на подальші 
закиди Грушевського професурі УВУ з приводу її нефаховості й 
низького професійного рівня. Тим не менше, через певні принципові 
непорозуміння Грушевський резигнував і на посаду ректора був 
висунутий проф. Іван Горбачевський, але він також відмовився4. 
Врешті, ректором 3 січня 1921 р. став О. Колесса. УВУ було офіційно 
відкрито 17 січня 1921 у віденському будинку інженерів та архітек
торів (Ешенбахерштрассе, 9). А у вересні -  жовтні за згодою чехо
словацького уряду та адміністрації Карлового університету УВУ 
перемістився до Праги. Існує два пояснення цієї обставини. Проф. Іван 
Мірчук твердив, що влітку 1921 р. проф. В. Старосольський, перебу
ваючи на з’їзді соціялістичної партії у Празі, в розмові з соціял-

2 ЦЦАВО України, ф.3859, оп.З, спр.6, 9, оп.І, спр.132, 134, 136, оп.2, спр.І; 
Український Вільний Університет в Празі в роках 1921-1926. Прага ,1927; “Український 
академічний університет в Празі”. ЦДІА України в м. Львові, ф.309, оп.І, спр.86, арк. 1- 
8 .

3 Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції 
між двома світовими війнами. Прага, 1942, ч.І, стор. 119-120; див. також: ЦЦАВО 
України, ф.3659, оп.І, спр.І39, арк. 37-38.

ЦДАВО України, ф.3859, оп.І, спр.І34, арк. 10-11, 18.
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демократом референтом українських справ президента Масарика 
інженером Я. Нечасом розповів про тяжкий стан університету у Відні. 
Я. Нечас запропонував перенести його до Праги і сам інформував про 
цю справу Масарика. Фактично, за один день проблема була прин
ципово вирішена . Іншу версію зі слів проф. Р. Смаль-Стоцького подав 
Р. Голіят. Ініціятором переведення УВУ до Праги був О. Колесса. Ця 
ідея “пробивалася” ще 1919 р. (поїздка до Праги І. Горбачевського, О. 
Колесси, С. Дністрянського), але безуспішно. 11 лютого 1921 р. Рада 
університету схвалила проект перенесення до Праги, де на той час 
перебувало понад 5000 українських студентів. На початку травня 1921 
р. ректор О. Колесса та проректор С. Дністрянський побували в Празі й 
були прийняті президентом Масариком, прем’єр-міністром Черним, 
міністрами освіти Шробаром та закордонних справ Бенешем6. 
Очевидно, всі названі факти мали місце і, ймовірно, були взаємо
пов’язані як різні заходи в одній спільній справі7.

Так чи інакше, влітку 1921 р. університет було переведено до 
Праги і отримано декретами міністрів освіти (5 жовтня) та закордонних 
справ (16 вересня) офіційний статус і матеріяльне забезпечення. Тоді 
він дістав і свою назву -  Український Вільний університет, зафіксовану 
в статуті. Офіційно за участю чеських урядовців університет було 
відкрито 23 жовтня 1921 р.8. Наталія Полонська-Василенко високо 
оцінювала значення появи даної установи в Празі: “УВУ набув 
характеру соборности, став українським університетом, що об’єднував 
вчених та студентів цілої України, католиків і православних”9.

Михайло Грушевський не належав до корпорації професорів 
УВУ і до Праги не переїхав. Очевидно, розрив його з університетським 
керівництвом був досить серйозним: обопільних стосунків офіційно не 
підтримувалося (Грушевський приватно листувався лише з про
фесором Дмитром Антоновичем1 ). Кафедру історії України в УВУ 
посів Дмитро Дорошенко, який досить критично ставився до особи 
Грушевського. УВУ мав право надавати звання почесних докторів. 
Цим титулом були вшановані Олександер Олесь (Кандиба), Ольга 
Кобилянська, Богдан Лепкий, Василь Стефаник, Олександер Кошиць,

5 Мірчук І. “Український Вільний Університет”. Науковий збірник УВУ, 
Мюнхен, 1946, T.V, стор. VIII.

6 Holiat R. Short History o f Ukrainian Free University, New York, 1964, P.4.
7 Віднянський C. “Український Вільний Університет -  перша українська 

висока школа за кордоном”. Неопалима купина, 1993, №2, стор. 45-50; Його ж. 
“Заснування і діяльність УВУ -  першої української високої школи за кордоном (1921- 
1945)”. Український історичний журнал, 1993, №11/12, стор.66-80.

Український Вільний Університет в Празі в роках 1921-1931. Прага, 1931,
т.1.

9 Полонська-Василенко Н.Д. “Український Вільний Університет”. Український 
історик, 1971, №1/2, стор.20.

10 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894-1932 pp.). 
Упор. Г. Сварник. Львів, Нью-Йорк, 1998, стор.54.
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Василь Барвінський, Іван Горбачевський, Олександер Колесса, 
Августин Волошин. Михайлові Грушевському докторату не надали. 
Самоусунення вченого від участі в творенні університету та 
однозначне і повне усунення його від дальшого навчального процесу, 
ймовірно було пов’язане як з особистими, так і політико-ідеологічними 
нюансами. УВУ для Грушевського ніби не існував, а для УВУ існували 
лише опубліковані праці вченого, але не він сам. Щоправда, є 
інформація про звернення Ради УВУ з Праги до Грушевського із 
запрошенням до викладання в університеті, але він нібито на це не 
відповів11. Михайло Сергійович повідомляв у довірочному листі до 
Кирила Студинського (від 7 листопада 1923 р.) зовсім інше: 
адміністрація УВУ не була достатньо активною в цьому питанні. “З 
початку казали, що чеський уряд не дає мені візи до Чехії (брехня!), 
потім -  що істнованє університету матеріяльно не забезпечене, отже не 
рішаються мене ангажувати -  хоч ангажували десятки иньших”. 
Вчений прийшов до висновку, що керманичі університету “нерадо 
бачать людей самостійніших; щосеместра видумують якусь 
приключку, котрою вимовлюються, що мене не просять”12. Вочевидь, 
обидві сторони були досить знеохочені до цієї справи (співпраці), й 
тому запрошення з УВУ та відповіді на них Грушевського мали радше 
формальний характер.

Це спричинило те, що університет за весь празький період 
існування фактично не створив власної історичної школи. Вченого 
такого масштабу, як Грушевський, котрий міг навколо себе згуртувати 
учнів і створити наукову школу, там не було. Чудовий популяризатор і 
автор історичних узагальнюючих есеїв та підручників, Дмитро 
Дорошенко до місії творця наукової школи не надавався. Дана прикра 
обставина болісно відбилася на еволюції довоєнної еміграційної 
української історіографії, позбавленої ґрунтовного стержня і 
можливості перейняти “живу науку” від визнаного метра. Драматизм 
ситуації побільшиться, якщо врахувати опанування Грушевського 
новою продуктивною соціологічною методою історичних студій, що 
давало можливість подолати громіздкий позитивістський наративізм і 
вивести на модерні шляхи студій хоча б нове покоління української 
еміграційної історіографії. Історики ж УВУ працювали в традиційному 
річищі позитивізму XIX ст.

Соціологічні студії в українських наукових установах Праги 
започатковано було лише 1925 р., коли тут на базі віденського 
Українського соціологічного інституту (породження Грушевського) 
виник Український інститут громадознавства на чолі з Микитою 
Шаповалом. Однак діяльність останнього була мало результативною.

11 Віднянський С. “Український Вільний Університет...’*, стор.48; Його ж. 
“Заснування і діяльність УВУ...”, стор.77.

12 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського. .., стор.54.
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З іншого боку, цілком зрозуміло, що природжений лідер та 
егоцентрик М. Грушевський не зміг би залишатися на других ролях в 
УВУ, а це, як пізніше у ВУАН, мало б привести до загострення 
стосунків і боротьби різних течій в середовищі професорської кор
порації університету. Ймовірно, як це часто буває, саме ці розрахунки 
та прогнози й спричинили позицію відстороненості адміністрації УВУ 
стосовно Грушевського. Користь справи, наукові вигоди та пріоритети 
було відсунено на другий плян. Немалу ролю, ймовірно, відіграли й 
ідеологічні настрої керівників, викладачів та частини студентів УВУ, 
які неприхильно ставилися до політичної діяльності колишнього 
голови Української Центральної Ради.

Не випадково Грушевського не обрано було навіть членом 
Українського історично-філологічного товариства, заснованого в Празі 
ЗО травня 1923 року та його автономного органу Українського ака
демічного комітету, що виник наприкінці 1924 р. (на чолі з О. Шуль- 
гиним). Обидві установи офіційно вшанували Михайла Сергійовича 
лише по смерті, відбувши спеціяльні академії його пам’яті 1935 року13.

“Науковий нонсенс” українських установ у Празі, що мав 
ідейний підтекст, набуває епатажного характеру, якщо згадати, що 
Вища школа слов’янських студій Лондонського університету в 1923 
році обрала М. Грушевського (а також О. Колессу та Д. Дорошенка) 
своїми членами-кореспондентами14.

Реакція Грушевського на ізоляціонізм з боку празьких колег 
була відповідною.

Він досить негативно оцінював загальний рівень університету: 
“Пражський університет не далеко відбіг від львівського, а се опе- 
реткованнє академичне почалось, на жаль, ще з Великої України” (з 
листа до К. Студинського від 31 липня 1922 р.)15. Такий само присуд 
Грушевський виносив професорському складу УВУ, який у своїй 
більшості не мав ні вагомого наукового доробку, ні вчених ступенів, ні 
належного досвіду наукової та викладацької праці (це були переважно 
колишні політичні та громадські діячі): “Керманичі празького “універ
ситету” теж наліпили самогонних професорів і здіскредитували в очах 
чехів сю справу. А скільки грошей пішло на се, страх!” (з листа до К. 
Студинського від ЗО травня 1923 р.)16.

3-7 жовтня 1926 р. у Празі проходив Перший Український 
науковий з’їзд. Українська Академія Наук через своє Спільне Зібрання 
з недовірою поставилося до форуму та його організаторів. В той же час

13 Наріжний С. 15 літ діяльності Українського історично-філологічного 
товариства в Празі (1923-1936). Прага, 1940; Його ж. Українська еміграція..., ч.І, стор. 
196-209.

14 ЦЦАВО України, ф.4186, оп.1, спр.11-13.
15 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського..., стор. 28.
16 Там само, стор. 104.
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М. Грушевський висловився проти участі в з’їзді. В інтерв’ю “Про
летарській правді” (1926, 14 квітня) він оцінив з’їзд у Празі як “образу 
дійсному українському науковому рухові”, а про його організаторів 
сказав, що вони не можуть у відриві від батьківщини проводити сер
йозні наукові дослідження й керуються політичними цілями. Критику
вав Грушевський і чехословацький уряд, який міг би замість “свята” 
для емігрантів скликати з’їзд на Підкарпатській Україні (в Мукачеві, 
Ужгороді, Хусті), куди б приїхали всі. Втім, невідомо, наскільки текст 
цього інтерв’ю відповідав дійсним словам Грушевського і як він взагалі 
робився; хоч загальний негативізм заяви очевидний. Обопільна ігнора- 
ція й взаємне невизнання стали цілком окресленими і офіційно замані- 
фестованими17. Це тривало до самої смерті Михайла Грушевського.

Українські інтелектуали в Празі: макро- і мікро середовище

Чи не найбільшими центрами української еміграції в Європі 
стали Прага та курортне містечко Подєбради, які перетворилися на 
єдиний у світі великий осередок освіти для українців на еміграції. 
Лише Чехо-Словаччина визнала право абітурієнтів російських та 
українських гімназій на продовження навчання у вищих школах і 
забезпечувала їх державне утримання (у 1921 р. був створений спе- 
ціяльний урядовий Комітет для забезпечення освіти українських 
студентів). Активну участь у реалізації програми “Російської акції*” в 
Чехо-Словаччині брав президент професор Томаш Масарик -  добрий 
знайомий Грушевського.

Дуже швидко Прага стала великим науковим, освітнім, куль- 
турно-мистецьким центром української еміграції18.

Українські наукові, культурницькі та політичні діячі в Празі не 
розчинилися у великому макросередовищі. Навпаки, з самих початків 
вони витворили власне природне мікросередовище, яке фактично жило 
своїм життям, за своїми неписаними законами з певними обмеженими 
“зовнішніми” стосунками та впливами. Зв’язки з чеськими інтелектуа
лами були досить офіційними, а з іншою еміграцією, зокрема російсь
кою, майже ніякими (лише на рівні персоналій). Така ситуація мала як 
плюси, так і мінуси. Позитивний бік визначався концентрацією україн
ських сил, що допомагало їх розвоєві, підтриманню традиції, чіткої 
національної самоідентичності та колективної мрії про повернення.

17 Прокопович М. “3 документів часу: Грушевський проти заходу українського 
академічного Комітету щодо скликання в 1925 р. у Празі наукового з’їзду”. Тризуб, 
1926, №33, стор.20-24.

18 Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця...; Єржабкова Б. 
“Українці в Празі між двома світовими війнами”. Визвольний шлях (Лондон), 1990, кн.8 
(509), стор.993-1000; Ульяновський В. “Українська наукова і культурницька еміграція у 
Чехо-Словаччині між двома світовими війнами”. Українська культура. Лекції за 
редакцією Дмитра Антоновича. Київ, 1993, стор.477-498.
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Негативний аспект полягав у бушуванні старих пристрастей, роз
рахунків, симпатій і антипатій, які тяжко було “розводити” у ком
пактному середовищі “своїх”. Все це досить адекватно відтворюють 
листи до різних осіб Дмитра Дорошенка. Так він писав Миколі 
Вороному: “...Все ж таки у нас б’ється пульс українського життя і ми 
всі тут вкупі -  від а до іжиці: цілий Київ, та ще Львова трохи на 
придачу. Тут Вам і політики, і літератори, і поети, і художники, і 
артисти”19. А в листі до Марії Грінченкової він висловлювався так: 
“Взагалі, часом як оглянешся круг себе, то якось чудно стає: десь на 
чужині, в Празі, бачиш коло себе свої українські обличчя, своїх людей, 
немов частина Києва перенеслася якимись чарами сюди! Бачиш перед 
собою увесь, так би мовити, Ноїв ковчег, з усіма звірями, чистими й 
нечистими. Іноді здається, що сидиш на зборах Українського клубу, 
або в якійсь редакції... тут у Празі утворився якийсь український мікро
косм, і справді чудно, що він не в себе вдома, на ріднім грунті...”20.

Отже, українські інтелектуали в Празі створили ніби духовну 
модель України, фізичні носії якої постійно перебували “ на зборах 
Українського клубу”. Але тоді, як на Батьківщині можна було 
позбутися емоцій, пристрастей і конфліктів, покинувши на якийсь час 
“Клуб”, у Празі неможливо було залишити цей спільний простір і тому 
втома, роздратування та персональні непорозуміння все наростали. 
Об’єднувала усіх лише спільна мрія про повернення, а це, поряд з 
заробітками на хліб, примушувало активно працювати. Не випадково, 
перший етап діяльності еміграції позначений “внутрішньою роботою”, 
“саморозвитком” і менше -  проникненням в оточення, пропагандою 
української науки, культури, ідеології в європейському світі. Це 
зафіксував у одному з листів до Миколи Стороженка Олександер 
Шаповал (21 листопада 1924 р.)21.

Однак, з іншого боку, забути все минуле і пробачити один 
одному, колишні політичні діячі за умови постійних зіткнень, 
конкуренції й нової боротьби за лідерство (вже в еміграції) не могли 
навіть чисто психологічно, не говорячи про політично-партійну та 
ідейну сторону справи.

Серед емігрантів продовжувались і час від часу загострюва
лись старі антипатії, боротьба та ворожнеча на ідейному та особистому 
ґрунті. Адже саме Прага і Подєбради зібрали весь інтелектуальний цвіт 
України з різними поглядами та стосунками в минулому. Дорошенко 
образно відзначав: “Як в Ноєвім ковчезі: всі “чисті” і “нечисті” звірі 
збіглися докупи. Всі знервовані, всі вибиті з колії, одному живеться 
гірше, другому лучше. Але всі живуть як цигани, по походному”22.

19ІР НБУВ, ф.ІІІ, спр. 10271, арк.З.
20 Там само, спр.42523, арк.4.
21 ЦДАВО України. Ф.4465, оп.1, спр.777, арк.145-146.
22 ІР НБУВ, ф. 170, спр.310, арк.2 зв.
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Змальовуючи Липинському картину стосунків українських 
емігрантів у Празі, “постійно толерантний” Дорошенко писав незвично 
різко: "... Нічого путнього і втішного тут не бачу. Воно все так мені 
осточортіло, що як би я міг десь добути собі хоч мінімальний якийсь 
заробіток, то покинув би усе к нечистій матері і подався б хоч світ за 
очи. Доводиться жити в такій атмосфері підлоти, глупоти, моральної 
мізерії і просто свинства, що сам уже починаєш утрачати почуття міри 
людських вчинків і на всяку гидоту дивишся, як на звичайну, 
нормальну річ. Навіть в університеті неможна подихати якимсь 
здоровішим, свіжішим повітрям, бо тут смердить звичайним галицьким 
смітником, часом аж з души верне. Галичане -  як галичане, Ви їх 
знаєте... Але що до емігрантського болота, то як би Господь захтів 
покарати цю Содому і Гомору якимсь землетрусом або-що, то мабуть 
не багато “праведників” залишив би на росплід, бо нікого”23.

Так само негативно оцінював стосунки в еміграції, й зокрема в 
Празі, Михайло Грушевський. Якщо його окремі вислови в листах до 
Кирила Студинського хронологізувати, то видно, як негація все 
зростає. 31 липня 1922 р. історик закинув у листі до товариша лише 
коротку фразу: “Тутешнє багно нагадує те, яке описуєте в останнім 
листі”24. А вже восени (22 листопада 1922 р.) Грушевський писав про 
моральний розклад інтелектуальної еміграції, хоч і закликав колег до 
стійкості: “Сей моральний розклад нашої так званої інтелігенції може 
найтяжше пережити і переболіти в нинішніх тяжких обставинах. І не 
видко тому скорого кінця. Та що ж, бодрімся!”25. Одночасно в листах 
до Олександра Кандиби (Олеся), котрий мешкав у Празі, Михайло 
Сергійович підкреслював руйнуючий вплив боротьби в середовищі 
еміїрації на життя інтелігенції в Україні: “... сей образ страшного 
занепаду, розпорошення, гризні й інсінуацій серед еміграції, на котрі 
приходиться дивитись тут, робить вражіннє безконечно гнітюче. Се 
доповнює образ страшного знищення України на ґрунті. їй так би треба 
чути, що за межами досягання нинішньої окупації є щось живе, сильне 
конструктивне, а тим часом з того, що доноситься до неї, вона бачить 
тільки безконечну гризню й розвал”26.

Втім, отримуючи листи звідусюд, Грушевський зробив 
висновок, що розклад торкнувся не лише еміграції, але став загальною 
хворобою всього українства. 26 листопада 1922 р. він писав 
К.Студинському: “Умови праці такі самі несприятливі у Відні, в Київі і 
у Львові. З київських листів бачу, що ворожнеча і розклад між

23 Вячеслав Липинський. Архів, т.6: Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава 
Липинського. Філадельфія, 1973, стор.56.

24 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського..., стор.27.
25 Там само, стор.57.
26 Листування Михайла Грушевського. Упор. Г. Бурлака. Київ, Нью-Йорк, 

Париж, Львів, Торонто, 1997, стор.238.
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українцями дійшли до крайности; те ж саме тут і у Вас. Се підтинає 
всяку енергію праці. Се треба терпіти і робити, що можна, а думати, що 
“довліє дневи злоба його”; всяк час дає свої завдання і ставить свої 
вимоги...”27. Але найцікавіше узагальнення міститься в листі 
Грушевського від 11 лютого 1924 р., написаному незадовго до від’їзду 
на Україну: “Плохе наше громадянство на сім пункті -  громадської 
етіки, дуже слабе, і се найслабша сторона нашого національного життя, 
відти пливе велика пайка всіх наших національних нещасть, і поки з 
сього боку не направилось, ніщо нас не уздоровить. Ви того досить 
відчуваєте у Львові, я ще більше -  на еміграції. Люде без совісти, 
інтригани і амбітники вбераються в шати національних кольорів і під 
ними культивують останню деморалізацію”28.

Змальована неприваблива картина загального розкладу, на жаль, 
не залишалася “таємницею двору” високих інтелектуалів та політиків. 
Це бачили всі, навіть студенти і далекі від інтелектуального життя 
українські селяни. Один з них, Я. Нестеренко, писав своєму невідо
мому адресату з Подєбрадів (26 грудня 1922 р.): “Гнила, брате, 
еміграція. Та ж взаємна гризня, багно, що роз’єднала нас і на Україні, і 
всюди, панує і тут. Ну да чорт з ним -  така видко наша удача...”2 .

Цікаво з’ясувати: кого ж в ідейному сенсі було більше серед 
празьких інтелектуалів? Судячи з усього, більшість складали колишні 
діячі УНР. Це підтверджує Дмитро Дорошенко. 18 травня 1923 р. він 
писав В. Липинському: “До Праги, до Ун-та приїхав Роман Стоцький, 
не сьогодні -  завтра приїздить Шульгин, одним словом уся УН-рівська 
діпломатія! Уже тут Лотоцький, Лоський, Швець. Як професори, вони 
показують зовсім непоганими. Була думка закликати Шишманова”30. З 
огляду на “уенерівську” більшість, стає зрозуміло, чому жоден з 
колишніх та діючих політичних лідерів не “осів” у Празі -  ні гетьман 
Павло Скоропадський, ні Симон Петлюра, ні Володимир Винниченко, 
ні Михайло Грушевський. Празьке українське середовище було дуже 
демократичне з точки зору “різномислія”, дуже “аристократичне” з 
точки зору концентрації відомих політичних діячів минулого і значною 
мірою досить “незалежно” та “індивідуалістично” налаштованим. Все 
це не дозволяло згрупувати його навколо якогось з старих лідерів, а з 
іншого боку, саме це середовище так і не висунуло жодного з своїх

27 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського..., стор.58.
28 Там само, стор. 144. Порівняти витяг з листа від 19 березня 1923 p.: “момент 

дуже важний, який вимагає розважного, холодного, всесторонього застановлення. Якби 
не страшне розбите нашої суспільносте, часові труднощі і безгрошів’є, му сіла б була 
відбутись якась конференція представників ріжних напрямів і відтінків всеї української 
землі. Але очевидно тепер се prium desiderium (добре побажання). “Аки врани на 
поприщі” сидимо, де кого посадила аварія наша національна, і ждемо, пока підійметься 
вода” (Там само, стор.88).

29 ЦДАВО України, ф.4007, оп.1, спр.15, арк.4.
30 Вячеслав Липинський. Архів, т.6, стор.46.
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представників на ролю лідера.
Окрім того, допомога чехословацького уряду була спрямована 

на підтримку навчальних, наукових та культурницьких установ, а не 
політичних течій чи партій. “Безлідерність” празько-подєбрадської 
української еміграції була її важливою ознакою. Нової боротьби за 
лідерство “старого кумира” вона не потерпіла б, тому приїзд до Праги 
Грушевського в цьому пляні був би безперспективним. Якщо Прага 
могла б бути для нього чудовим макросередовищем з огляду на 
численних знайомих славістів і особисті дружні стосунки з прези
дентом Масариком, його високий науковий авторитет в Чеській 
Академії наук та Карловому університеті, то мікросередовище україн
ських емігрантів було для Грушевського не адекватним. Займатися 
лише наукою та педагогічною діяльністю в оточенні політиків 
Михайло Сергійович ледви чи зміг би. Не випадково в листі до К. 
Студинського від ЗО березня 1922 р. він закинув: “Тяжко мені 
живеться, Пане Професоре! Мали змогу всі вороги моєї праці дати вияв 
своїй злобі, а “свої*” -  неустанно і з свого боку не відставали”31.

Зауважимо, що Грушевський до віденського періоду певний 
час вже мешкав у Празі. В другій половині квітня 1919 р. його зустрів 
тут Д. Дорошенко3 . Як свідчать листи Грушевського до Кандиби, 
історик з родиною мешкав у Празі аж до кінця січня 1922 р., відколи 
затим перебрався до Відня 3. Але Михайло Сергійович все ж обрав 
Відень, де було старе українське середовище австро-угорських часів, 
багато знайомих науковців, політичних діячів та можливих фінан
систів. Тут він відкрив Український соціологічний інститут, часопис 
“Борітеся -  поборете!”, готував і видавав свої праці. І з цього погляду 
Прага також програвала, особливо ж, коли з Відня туди перемістилися 
ідейно-політичні та особисті противники Грушевського. Втім ( і в 
цьому неоднозначність становища еміграціїї взагалі й Грушевського 
зокрема) через постійну непевність та необхідність нових пошуків 
забезпечення, вчений ніколи не “закривав” для себе (принаймні тео
ретично) шлях до Праги. Наприклад, у грудні 1922 р. він з цікавістю 
дослуховувався до оповіді О. Кандиби щодо розмови у Берліні з 
Никифором Григоріївим про “силу ріжних пражських проектів -  про 
плян засновання “Наукового Інституту”, до котрого хочуть запросити 
мене”, хоча й сприймав ці проекти з явним скепсисом (“Все се мабуть 
трохи роздуте Олесем, а решту -  спляноване Григорієвим, але зрештою 
побачимо”)34.

31 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського..., стор. 10.
32 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920). Мюнхен, 1969, 

ч.З, стор.456.
33 Листування Михайла Грушевського, стор.233-235.
34 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського, стор.64.
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Дорошенко і Грушевський

Дорошенко належав до того переважаючого кола діячів 
української еміграції в Празі, яка негативно ставилася до політичної 
діяльносте і людських якостей Грушевського. Розрив відбувся ще 1917 
року. Михайло Сергійович пояснював відсторонення (“знеохочення”) 
Дмитра Івановича тим, що його не обрали товаришем (заступником) 
голови Української Центральної Ради, “недооцінили прекрасні уси” і 
“ображений тим, він зрікся взагалі участи в Центральній Раді”. 
Дорошенко ж пояснював “розходження з Грушевським” орієнтацією 
останнього на есерівську молодь та ігноруванням старих українських 
діячів, а також аристократичної верстви. Повний розрив відбувся в 
зв’язку з відомим епізодичним (тиждень в серпні 1917р.) перебуван
ням Дорошенка на посаді Генерального секретаря та його відставки 
через цілком протилежний до Грушевського погляд на автономію 
України й її стосунки з Тимчасовим Урядом35.

Нова хвиля неприязні до Грушевського з боку Дорошенка і 
значної частини української еміграції, вороже налаштованої проти 
радянської влади, зв’язана з поверненням Михайла Сергійовича в 
Україну. Схильність Грушевського до співпраці з радянським урядом 
була відома вже на початку 1920-х років. Емігранти виводили це також 
з ідеї вченого про народовладдя і загалом з “народницької концепції” 
історії України, в якій засуджувалися “державницькі змагання” Мазепи 
та ін. Тепер “зрада” Грушевського ідеї незалежної української держави 
для гетьманців і уенерівців стала “цілком очевидною”. Показовим є 
лист Дорошенка початку 1925 р. до Миколи Стороженка щодо вчинку 
Грушевського: “Це людина дуже розумна, талановита, але страшенно 
егоцентрична і, як уже тепер виявилось, позбавлена всякого етичного 
принципу. Скажіть, будь ласка: проповідувати війну з большевиками, 
посилати людей на смерть -  і самому тепер вертатись з покаянною 
головою до Київа -  це морально? А хто ж як не він своєю демагогією, 
своїм аліянсом з есерівщиною, своїм культом “неминучої варва- 
ризації”, своєю проповіддю моралі “людей татарських” -  зруйнував 
останки державного патріотизму українського, які ще були в 
українській демократії? Хто, як не він, відштовхував від участи в 
державнім будівництві нащадків наших “панів”, без яких усе одно 
ніякої України ніколи не буде, хто ж то кривлячи совістю, пропо
відував, ніби український народ здавна стояв за колективну, а не 
індивідуальну власність на землю?”36. В цих словах явно проглядала 
інша ідеологія (Липинського) та належність до іншого табору (геть
манців). Старі антипатії та переконання у негативній ролі Грушев-

35 Грушевський М.С. “Спомини”, Київ, 1989, №11, стор.129-130; Дорошенко 
Д.І. “Мої спомини”, ч.2, ст.9-10; ЦЦАВО України, ф.4186, оп.1, спр.5, арк.1-3.

36 ЦДАВО України, ф.4465, оп.1, спр.777, арк.8 зв.-9 зв.
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ського в українській революції витворювали в уяві Дорошенка цілком 
негативний образ егоцентрика, який проявляв “буржуазно-есерівсько- 
демократичну тупість” проти “аристократизму”.

Зазначимо, що Дорошенко, в силу своїх етичних принципів, 
відверто говорив про такі речі лише дуже близьким людям, а не на 
загал. Натомість, інші празькі емігранти на всі лади судили 
Грушевського цілком відкрито і ще більш різко.

Для нас важливою є позиція саме Дорошенка, тому що він 
“зайняв місце” Грушевського у Празі як історик України. Дмитро 
Іванович фактично уособив відношення празької еміграції до Гру
шевського: політико-ідеологічне та особисте несприйняття -  з одного 
боку, і визнання авторитету вченого та обширне використання його 
праць -  з іншого.

Тут доводиться прямо відповісти на досить незручне питання 
про “великого” і “малого”, “історика професіонала” і “популяризатора”
-  тобто співставити фаховий рівень Грушевського й Дорошенка. 
Відповідь, далебі, очевидна, але такі зіставлення не є вповні етичними. 
Піднімаємо це питання лише тому, що саме його насвітлення реально 
відповідає на питання, чому у Празі не виникла історична школа. Без 
Грушевського її мав започаткувати Дорошенко. Наше авторське 
сумління в цьому пляні дещо заспокоює сам Дмитро Іванович, який дав 
досить об’єктивні оцінки власній науковій та викладацькій діяльносте. 
Все, що говорив Дорошенко про себе як фахівця, цілком відповідає 
нашому поглядові на його діяльність, а це дає підстави сказати про 
неприємне, але необхідне словами самого героя.

24 квітня 1923 р. Дорошенко писав Марії Грінченковій: “Я 
читаю лекції в Укр. Університеті в Празі, але вони поневолі носять 
поверховий, популярний характер. З такими лекціями, наприклад, у 
Києві, виступати я б посоромився...”37. Студенти-слухачі одностайні в 
захоплених спогадах про лекторську майстерність Дмитра Івановича, 
його неймовірну пам’ять та ерудицію, талант систематизатора. Проте 
все це забезпечувало “передачу знань”, між іншим почерпнутих в 
переважній більшості з “Історії України-Руси” Грушевського, але не 
стимулювало власних наукових реконструкцій, аналізи та синтези. 
Дорошенко вмів блискуче “сіяти знання”, але не “вирощувати зерна 
науки”.

Сам Дмитро Іванович не вважав себе істориком-професіона- 
лом, а лише популяризатором. Він писав В’ячеславу Липинському 24 
грудня 1927 р.: “Поки я не сиджу коло архівів, доти з мене історик хіба 
в лапках... Оце моє фальшиве становище “історика”, щоб Ви знали, -  
це моя болюча рана, на яку я не можу вжити ліків, хоч і знаю, які це 
ліки...”38. Дана самооцінка залишилась незмінною до кінця життя.

37ІР НБУВ, ф. 170, спр.309, арк.1-1 зв.
38 Липинський В. Архів, т.6, стор.277.
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Навіть у червні 1942 р. в листі до Олександра Оглоблина Дорошенко 
повторював наведене положення і пояснював причину своєї “нефа- 
ховости”: “Не з моєї вини так сталося, аж до самої еміграції я більше 
присвячував часу і праці діяльності Громадській і політичній, ніж 
науці, в якій через те був скоріше аматором. Опинившись же на 
чужині, я був відрізаний від джерел, від архівів і знов же мусив зайня
тись науково-педагогічною працею та й тією самою політикою... Отже, 
залишилось працювати хіба над історіографією та популяризацією”39.

Отже, цілком однозначну відповідь на задеклароване питання 
про співвідношення Грушевського і Дорошенка дав сам Дмитро 
Іванович: перший був талановитим вченим, а другий -  чудовим попу
ляризатором.

Наукову історичну школу в Празі міг створити лише вчений. 
Дорошенко “відтворював” істориків-наративістів, котрі складали 
хронологічно або тематично факти, вживаючи виключно опубліковані 
матеріяли. Ясно, що на еміграції годі було говорити про архіви, проте (і 
це намагався зробити Грушевський у Відні) тут були усі умови 
(відповідні зразки і література) для застосування нових метод, 
інструментарію історичних студій. Але сам Дорошенко користувався 
старими прийомами позитивізму і цьому вчив також своїх учнів.

Нагадаємо, що Дмитро Іванович викладав історію України в 
усіх українських високих школах Чехо-Словаччини та в Карловому 
університеті. Для поширення історичних знань про Україну це був 
найкращий варіянт, але він зовсім не міг забезпечити науковий 
розвиток історичної україністики.

Візьму на себе сміливість підтвердити, що в Празі історичну 
українознавчу школу з істориків-емігрантів міг створити лише 
Грушевський і, можливо, В’ячеслав Липинський.

Нагадаємо, що до всього вище наведеного густо домішувалися 
політичні та особисті антипатії. Останнє, особливо після повернення 
Грушевського в Україну, було головною причиною того, що 
Дорошенко навіть не намагався вчитися науці у Грушевського і не був 
популяризатором його методи та не орієнтував студентів на потребу 
високого рівня науки за зразком праць Михайла Сергійовича. Ця 
причина сама собою щезла, на жаль, лише по смерті історика, коли 
українська еміграція масово вшановувала його пам’ять і особливо 
наукові заслуги.

Знаменно, що на початку 1935 р. в організованій Українським 
академічним комітетом жалобній академії пам’яті М. Грушевського 
саме Д. Дорошенко виголосить доповідь “М. Грушевський як
• 9)40історик .

39 “3 листів Д.І. Дорошенка до О.П. Оглоблина”. Український Історик, 1965, 
ч.З/4, стор.86.

40 ЦДАВО України, ф.3956, оп.2, спр.43, арк.189.
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Матеріяльні обставини життя еміграції у Чехо-Словаччині.

Михайло Сергійович завжди любив повну визначеність і пев
ний ценз матеріяльного становища своєї родини. Ясно, що приймаючи 
рішення про переїзд у Чехо-Словаччину, він мав абсолютно чітко 
з’ясувати це питання.

Приплив емігрантів у Прагу та Подєбради не припинявся, а 
фінансування з боку допомогової місії мало зворотню тенденцію. 
Зрозуміло, що при такій концентрації інтелектуальних сил нормально 
задовольнити їх матеріяльні потреби було неможливо. Серед вчених- 
еміґрантів не було жодного, хто одночасно не працював би в кількох 
місцях задля заробітку через низьке утримання по основному місцю 
праці. Так Дмитро Дорошенко викладав в УВУ, Карловому універ
ситеті, Господарчій Академії в Подєбрадах, нарешті в Українському 
Вищому Педагогічному Інституті. І це при тому, що його сім’я 
складалася лише з двох осіб; однак вони з дружиною ледь зводили 
кінці з кінцями. У жовтні 1923 р. Дмитро Іванович писав Липинському: 
“Біда з цим циганським життям! Ой, як мені набридло волочитись. 
Вірите: иноді, лягаючи, думаєш: як би то заснути і більше вже не 
прокинутись! їй Богу... Ніде кругом просвітку не бачиш...”41.

Нервозність посилювалася через постійні чутки про можливе 
закриття українських наукових і освітніх установ. Вони з’явилися вже 
через рік по відкритті закладу.

Реального змісту вони набули з середини 20-х років. Дмитро 
Дорошенко повідомляв Марію Гріченкову до Києва: “Ми живемо так, 
що поки що, дякуючи допомозі чеського уряду, ситі, одягнуті і хату 
маємо. Хоч в трудних обставинах, але працювати ще можна. Що буде, 
скажемо, за рік -  не знаємо. Можливо, що стане значно гірше і 
доведеться просто боротись за існування, і тоді вже для духової праці 
не зостанеться і місця”42. Окрім того, саме становище нахлібників дуже 
пригнічувало: “Матеріяльної нужди поки що не терпимо. Але моральне 
становище тяжке: я, принаймні, весь час почуваю себе пригніченим 
тим, що живу на чужий кошт, з чужої ласки. “Горек хлеб подаяния, 
жестки ступени чужого крыльца”. Ой, як се тяжко! І ця вічна 
непевність того, що завтра ... “43.

Наприкінці 1925 року на грані закриття опинився УВУ, це 
породило паніку. Українська еміграція постійно відчувала своє ста
новище цілком непевним. Той самий Дорошенко висловив загальний 
неспокій в листі до Грінченкової 1925 р.: “Взагалі наша будучність 
уявляється в дуже непевних і неясних рисах. Ми вже тут заседілись, і 
нашим господарям все надокучило. Вони раді б нас здихатись, але як? І

41 Вячеслав Липинський. Архів, т.6, стор.63.
42 ІР НБУВ, ф. 170, спр.ЗЮ, арк.1-2 зв.
43 Там само, спр.315, арк.2 зв.
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куди нас подіти? Додому вертатись? Але, не кажучи за все інше, що 
там робити? З чого шматок хліба їсти? Який заробіток можна знайти? 
Де, наприклад, діватись з таким “фахом”, як українська історія? Кому 
вона потрібна? І взагалі, кому потрібні ми, тріски великого зрубаного 
лісу? Отак як подумаєш, то й прийдеш до висновку, що, очевидно, 
судилося нам тут і пропадати на чужині, між “ляхи і чехи”, як той 
Святополк Окаянний. Не хотілось би, розуміється, хотілось би ще 
послужити рідному краєві, є ще й сили деякі, і охота велика, та, видно, 
таких, як ми, краєві не треба і місця нам там немає. Значить, поки 
можна, будемо щось тут і далі робити, а як і цієї змоги не стане, то 
доведеться пропадати. Виходу нема”44.

Цей песимізм означав завершення першого “романтичного” 
періоду української еміграції у Чехо-Словаччині, коли провідною була 
віра у швидке повернення на Батьківщину і відсутність потреби 
“вростання” в чуже суспільство. Тепер кожен стояв за себе в пошуках 
джерела до існування, антагонізм зростав, конкуренція загострювалася.

З цього часу значно активнішою стала “зовнішня” акція 
емігрантів -  намагання проникнути в чуже оточення, “зачепитися” для 
праці й дальшої кар’єри. Так у Карловому університеті в 1926 р. почали 
діяти кафедри українознавства. 16 грудня 1926 р. першу лекцію тут 
прочитав ректор УВУ О. Колесса, який зайняв катедру історії 
української мови й літератури як професор філософського факультету. 
Українську мову тут викладали М. Любинецький та І. Панькевич. З 
1928 р. в Карловому університеті розпочались виклади історії України, 
які вів професор Д.І. Дорошенко.

Отже, непевність матеріяльного забезпечення українських 
інтелектуалів у Празі та Подєбрадах відчувалася вже в 1923-1924 
роках, коли виникла ідея з переїздом сюди Грушевського. Ця обставина 
була досить важливою у прийнятті Михайлом Сергійовичем оста
точного негативного рішення. Очевидно, він був достатньо поінфор
мований про стан речей. Адже навіть особисто незацікавлений 
Липинський дізнався від Дорошенка вже 7 січня 1924 р., що в 
Подєбрадах мають малу надію на фінансування, становище емігрантів 
“стає чим далі, тим усе більше прикрим”: чехи не бажають утримувати, 
“дивляться як на паразита”, а уряд схильний до визнання більшо
виків45. Останньої загрози емігранти боялись чи не найбільше, полівін
ня чеської влади могло довести до фактичного вигнання емігрантів. 
Дмитро Дорошенко висловлював це побоювання, що витало в повітрі, у 
своїх численних листах на усебіч: “Чеська преса і громадянство 
захоплюються большевиками, бажають порозумітися з ними і 
неприхильно ставляться до еміграції*”46. Відзначимо, що саме в цей час

44 Там само, спр.317, арк.2-2 зв.
45 Вячеслав Липинський. Архів, т.6, стор.68-69.
46 ЦДАВО України, ф.3956, оп.2, спр.46, арк.25.
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Грушевський також схилявся до ідеологічного визнання колишніх 
противників і за співпрацю з радянською владою. Ці його погляди були 
добре відомі в Празі, зокрема саме Дорошенко картав Михайла 
Сергійовича за ці ідеї і за саме повернення в Україну. Чи ж могла 
спокійно антибільшовицька еміграція в Празі “ділити хліб” з 
Грушевським, та ще й дати йому “кращий шмат”?

“Виморочене” професорство в УВПІ

Український Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгома- 
нова був відкритий з ініціятиви та матеріяльної підтримки Україн
ського Громадського Комітету в Празі 7 липня 1923 р. і складався з 
трьох факультетів: літературно-історичного (відділи історії, мови і 
літератури), природничо-географічного, фізико-математичного47. Пер
шими професорами УВПІ в червні 1923 р. були призначені Софія 
Русова, Яким Ярема, Маркіян Терлецький, Євген Іваненко, Микола 
Ткаченко, Степан Рудницький, Всеволод Гармашів, Василь Сімович48. 
У вересні до професорської корпорації увійшли Оттон Ейхельман, 
Арсеній Старков, Федір Швець; плянувалося залучити також Івана 
Шишманова та Панаса Ковальського. Тоді ж до Праги прибув запро
шений на посаду директора ще 18 квітня 1923 р. Леонід Білецький49.

Відразу при заснуванні інституту постало питання про одну з 
центральних катедр -  катедру історії України. У першій розширеній 
програмі було концептуально визначено, що тут мали викладатися такі 
курси: історія України, історія Східної Галичини, історія козаччини, 
українська історіографія, українська археологія, історична географія 
України, український історичний епос, методика історії50. Хто ж мав 
очолити цю катедру, звідки, коли і як виникла ідея запросити Гру
шевського? Фасадний (себто офіційний, документально зафіксований) 
бік справи дозволяє досить детально реконструювати архівні 
документи УВПІ. Це власне “Справа професора Михайла Грушев- 
ського”, що містить повне листування адміністрації (копії) з вченим 
(оригінали). По-друге, -  це протоколи засідань Професорської Ради. 
Тож спочатку здійснимо послідовну реконструкцію розвитку, 
обговорення та еволюції питання про запрошення Грушевського на 
професорство в УВПІ. Відразу мусимо зауважити, що документи 
далеко не відбивають усіх моментів та залаштункових подій, думок і 
розрахунків. Особливо це стосується позиції Грушевського, яка, звісно, 
не вповні відобразилася в його офіційних листах. Якщо слідувати лише

47 ЦЦАВО України, ф 3972, оп.І, спр.І, арк.І-80, оп.3, спр.1-3, оп.2, спр.181- 
225; Наріжний С. Українська еміграція, ч.І, стор. 172-181; Мірний І. Український 
Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова. 1923-1933. Прага, 1934.

48 ЦЦАВО України, ф.3972, оп.І, спр.І, арк.4, 6, 23, 24.
49 Там само, оп.І, спр.5, арк.17-18, 22.
50 Там само, оп.І, спр.І, арк.15.
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за цими документами, вважаючи їх самодостатніми, то єдиною 
проблемою виявиться грошова. Власне, саме таке враження й мала 
частина діючих у цій справі осіб. Проте насправді все було набагато 
складніше.

На засіданні Професорської Ради від 16 червня 1923 р. виклади 
історії України були доручені проф. М. Терлецькому, який мав також 
вести курси історії Сходу, Греції й Риму та загального слов’яно
знавства . Однак на наступному засіданні Ради 12 липня М. Тер- 
лецький заявив “про зречення від викладів історії України”. Він волів 
посісти лише катедру всесвітньої історії. Справа про заміщення 
катедри історії України була відкладена52. Проте саме на цьому 
засіданні були затверджені названі вище головні катедральні курси53.

Питання про заміщення катедри історії України було порушене 
директором Л. Білецьким на засіданні 1 вересня. Протокол загально 
фіксує обговорення кількох кандидатур (не названі) і перенесення 
остаточного рішення на наступне засідання (8 вересня) 4.

Дійсно, 8 вересня дане питання обговорювалося першим. 
Дебатувалося дві кандидатури -  М. Грушевського та В. Біднова. 
Протокол зафіксував лише загальну ухвалу: “3 огляду на те, що 
невідомо чи проф. М.Грушевський погодиться зайняти катедру історії 
України при тих фінансових умовах, що існують в Інституті, 
Професорська Рада висловлює побажання в приватний спосіб запитати 
проф. Грушевського про його згоду на заняття катедри історії України. 
Побажання прийнято відкритім голосуванням. З 20 членів Ради 
голосували: за побажання -  15; проти -  4, утрималось -  1”. Одночасно 
на катедру історії слов’ян було ухвалено запросити проф. Шишманова, 
за якого проголосувало 18 чоловік55.

За дорученням адміністрації із запитом до Михайла Грушев
ського звернувся Маркіян Терлецький (13 вересня). Грушевський 
відповів через тиждень з Бадену, що він згоден висунути свою кан
дидатуру, але попередив про узгодження цього питання з Українською 
Господарчою Академією в Подєбредах, куди його запросили профе
сором катедри соціології (див. додаток)56. Зазначимо відразу, що 
вчений дуже прагнув саме останнього. Пояснення цього, на наш 
погляд, можливе з трьох боків. По-перше, у Подєбрадах був зовсім 
інший склад еміграції як наукової, так і студентської. Усі фахівці- 
гуманітарії, як правило, колишні політичні діячі і противники 
Грушевського, приїздили з Праги. У Подєбрадах проживала і вчилася

51 ЦДАВО України, ф.3972, оп.1, спр.177, арк.12-13 зв.
52 Там само, арк.17.
53 Там само, арк.18.
54 Там само, арк.21 зв.
55 Там само, арк.23-23 зв.
56 Там само, оп.1, спр.200, арк.4.
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молодь та представники українського села, що не мала ненависти до 
голови УЦР. По-друге, матеріяльні умови тут були кращі: більша 
платня, дешевші продукти і житло. По-третє, Грушевський плянував 
активно продовжувати саме соціологічні студії.

Українська господарська академія в Подєбрадах була створена 
з ініціятиви празького Українського Громадського Комітету і розпо
чала свою діяльність 22 квітня 1922 р. (Статут був затверджений 16 
травня) в складі трьох факультетів: агрономічно-лісового, сільського
сподарського, інженерного, економічно-кооперативного57. Історію 
України тут від початку викладав професор Василь Біднов і тому на цю 
посаду Грушевського вже не запрошували. Проте цікаво, що в 
адміністрації УГА ім’я вченого було більше пов’язане з новітньою 
методологією його студій -  історичною соціологією. В УВПІ також 
існувала катедра соціології (головні курси згідно з першою програмою: 
основи соціології, історія політичних і соціяльних теорій, історія 
українського національного і соціяльного руху, спеціяльний курс з 
соціології, методика соціології)58, але тут ніхто навіть і не думав про 
Грушевського -  його ім’я традиційно пов’язувалося з історією України. 
Хоч було загальновідомим, що в Українському соціологічному інсти
туті у Відні вчений викладав курс генетичної соціології, на підставі 
якого ще 1921 р. опублікував новаторську для україністики працю59.

Отже, згода Грушевського була так чи інакше отримана. І 
засідання Професорської Ради 23 вересня 1923 р. було повністю 
присвячене обговоренню кандидатури Михайла Сергійовича60. Обго
ворення було не простим: внесли аж три пропозиції ухвали, в чому 
проявилося цілком різне відношення членів Ради до особи (під
креслюю, -  особи, а не фахового рівня) Грушевського. Текст протоколу 
повністю подаємо в додатках, тому тут не будемо його переказувати. 
Зазначимо лише, що частина членів Ради була незадоволена умовою 
вченого стосовно УГА, вбачаючи в цьому, очевидно його претензії на 
особливе положення. Окрім того, дехто передбачав, що платня в УВПІ 
Грушевського не задовольнить, тому йому чітко варто вказати на 
загальні матеріяльні умови. Леонід Білецький наполягав на відкритому 
голосуванні власне виборів Михайла Грушевського на катедру. Із 19 
присутніх “за” проголосувало 12, “проти” -  4, “утрималося” -  2, а 
голова Управи Українського Громадського Комітету Микита Шаповал 
заявив, що в голосуванні участі не брав. Але далі після серйозного 
обговорення кандидатури (протокол не подає виступів) під час

57 ЦДАВО України, ф.3879, оп.2, спр.239, 249; ЦДІА України у м. Львові, ф 
309, оп.2, спр.217, арк. 1-5; Свято Подєбрадської Академії: 1922-16. ¥.1932. Подєбради, 
1932; Наріжний С. Українська еміграція, ч.І, стор. 137-171.

58 ЦДАВО України, ф.3972, оп.1, спр.1, арк.14.
59 Грушевський М.С. Початки громадянства. Генетична соціологія. Відень,

1921.
60 ЦДАВО України, ф.3972, оп.1, спр.177, арк.24 зв.-26.
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таємного голосування “за” висловилося вже 9 членів, “проти” -  5, 
“утрималося” -  4. Це в черговий раз продемонструвало складність 
сприйняття в середовищі празької еміграції особи Грушевського. 
Вибори його виявилися “непевні” (9 з 18) і довелося ставити питання 
про переголосування. Даний факт, судячи з протоколів виборів інших 
професорів, був неординарним. Леонід Білецький хотів вирішити 
проблему відразу, але пропозиція про негайне переголосування набрала 
лише 7 голосів. Воно було перенесене на наступне засідання. Результат 
останнього показує, що час був використаний для агітації членів Ради 
за Грушевського. Цим, ймовірно, займався Л. Білецький, який сам 
нещодавно прибув до Праги, ще не встиг втягтися у місцеві рухи та 
протиборство і як директор думав про якість викладання та пов’язував 
авторитетне ім’я Грушевського лише з наукою.

28 вересня питання про переголосування кандидатури М. 
Грушевського розглядалося сьомим після справ про відрядження проф. 
А. Старкова до Італії, заяви студента Зленка, клопотання Клунного, 
вирішення справ з викладанням ритмічної гімнастики, виданням 
лекцій, півкурсовими іспитами та придбанням підручників. Можливо, 
це робилося зумисно, щоб не акцентувати уваги втомлених довгим 
засіданням колег. Проте перед голосуванням проф. Ф. Швець заявив 
про “недопущення до голосування лекторів та професорів, які не 
заміщують катедри”. Однак директор Л. Білецький вказав, що за 
статутом голосують усі присутні члени Ради (23). Результати таємного 
голосування були такі: “за” -  13, “проти” -  8, “утрималося” -  2. Акт 
обрання відбувся простою більшістю \  Це було дуже симптоматично і 
провіщувало нелегку ситуацію в УВПІ для Грушевського, якби він 
приїхав.

Директор Білецький все ж не зважав на це. 29 вересня він 
повідомив Михайла Сергійовича про обрання, нічого не сказавши про 
те, як воно проходило, навіть про чисельність голосів. Все виглядало 
пристойно і мирно, що не могло не створити певних ілюзій у 
Грушевського про “всезагальну” потребу його приїзду, а це привело до 
його різкої позиції щодо умов. Білецький повідомляв також про платню 
(1500 корон чеських в місяць і 250 корон на дружину) та лекційне 
навантаження (2 години в тиждень), а також про те, що в УГА виклади 
соціології почнуться лише в 1924 р. (див. додаток)62. Останнє мало 
подіяти на Грушевського як доказ його більшого поціновування в 
УВПІ. Однак Грушевський, обнадіяний стількома запрошеннями, 
відповів у зворотньому очікуванням пляні: якщо УГА мовчить, то він 
не зможе прибути до Праги через матеріяльні умови. По-перше, він мав 
отримувати 3000-3500 чеських крон місячно. По-друге, вченого 
непокоїло хистке становище українських інституцій у Чехо-Словаччині

61 Там само, арк.27 зв.
62 Там само, спр.200, арк.1.
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(див. дод.)63. Між тим у жовтні 1923 р. за документами УВПІ Грушев- 
ський вже рахувався професором . Ситуація складалася досить 
невизначеною. Білецький опинився між двох вогнищ: з одного боку, 
мав погамувати Раду, якій не подобалися особливі умови Грушев- 
ського, з іншого -  шукати аргументів для переконання вченого. Задля 
адекватного уявлення зазначимо, що загальна місячна заробітня плата в 
УВПІ становила: директор -  1.800 чеських крон і 700 крон на родину; 
професор -  1000 -  1200 чеських крон (залежно від родинного стану і 
попереднього стажу)65. Фактично Гру шевському були запропоновані 
особливі умови.

29 жовтня на засіданні Ради був вислуханий лист-відповідь М. 
Грушевського. Рада постановила повідомити вченого, що його 
“запрошує до викладів на кооперативних курсах Селянська Спілка”66. 
Цілком очевидно, що “сподвиг” Спілку Леонід Білецький: таким 
чином, він намагався задовольнити матеріяльні вимоги Грушевського. 
3-го листопада директор повідомив вченого, що Українська Селянська 
Спілка ладна платити йому 1500 крон місячно, отже загалом виходило 
бажаних 3000 крон67. Однак Михайло Сергійович відповів з Бадена 12 
листопада, що сподівався на “головну посаду” в УГА, яка мала 
забезпечити також його переїзд та паспорт, але тепер змушений на 
зиму залишатися в Бадені, а по новім році невідомо як складуться 
справи. “Я мав всяку охоту послужити молодіжи, -  завершував 
Грушевський, -  але не міг мати ніякого впливу на поладнаннє сеї 
справи” (див. дод.)68.

Черговий раз питання про Грушевського розглядалося Радою 
19 грудня 1923 р. Обговорювався його лист про те, що вчений “не може 
приїхати й дати остаточної відповіді на запрошення”. Рада ухвалила 
звернутися до Грушевського ще раз з проханням “дати конкретну 
відповідь, чи зможе він приїхати к початку занять після Різдвяних 
вакацій, й якщо погодиться, то запросити суплента”69. Цікаво, що 
одночасно проф. М. Терлецький подав заяву про своє звільнення через 
чутки, ніби його хочуть перемістити на кафедру історії України. Рада 
не прийняла його заяви, спростувавши непорозуміння.

Леонід Білецький здійснив чергову спробу переконати Грушев
ського, повідомивши 21 грудня про те, що в УГА “справа з викладами 
соціології*” відкладається ще на рік і просив дати відповідь, чи зможе 
вчений прибути до Праги до 10 січня 1924 р.70 Тобто, йшлося про те,

63 Там само, арк.2-3.
64 Там само, оп.1, спр.5, арк.10, 11, 12, 13.
65 Там само, оп.1, спр.1, арк.23.
66 Там само, спр.177, арк.30 зв.
67 Там само, спр.200, арк.5.
68 Там само, арк.6.
69 Там само, спр.177, арк.38 зв.
70 Там само, спр.200, арк.8-8 зв.
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що УВПІ -  єдиний український заклад у Чехо-Словаччині, який може 
прийняти Грушевського і вченому дається останній шанс. У “справі 
Грушевського” дійсно зберігся лист ректора УГА І.Шовгенева у 
відповідь на запит УВПІ (від 16 жовтня 1923 р.). Тут повідомлялося, 
що Професорську Раду УГА особливо заскочила вимога Грушевським 
платні в 3000-3500 крон, тому вона винесла рішення про передчасність 
заміщення катедри соціології, яка має викладатися лише в 5-му 
семестрі71. Прикметно, що самого Грушевського про це не повідомили, 
а виходить що його сподівання на УГА були фактично ефемерними. 
Якби Білецький надіслав вченому копію листа ректора Шовгенева, 
можливо, той змінив би свою позицію. Однак це виходило поза межі 
етики і тому директор УВПІ обмежився короткою інформацією про 
відсунення курсу соціології в УГА.

Врешті Михайло Сергійович коротким листом від 29 ірудня 
1923 р. повідомив, що не зможе приїхати і після Нового року 2. На 
цьому справа з обранням Грушевського була завершена.

Виглядає, що вона по-різному оцінювалася обома сторонами. 
Гру шевський намагався нормально влаштувати своє життя в Чехо- 
Словаччині: як матеріяльно, так науково (соціологія) і психологічно 
(середовище в Подєбрадах). А професура УВПІ поділилася в цій справі 
на дві групи: прихильників і противників Грушевського. Через 
відсутність неформальних особистих зв’язків з Прагою Михайло 
Сергійович не мав повної реальної інформації про хід справ з його 
обранням в УВПІ і зовсім не був інформований про рішення УГА. 
Вчений не мав жодних сумнівів щодо справедливости своїх вимог 
(платня). Але Ради УВПІ та УГА розцінювали його претенсії на 
виняткове положення в контексті давніх уявлень про егоцентризм 
Грушевського. Фактично від початку ця справа була приречена на 
неуспіх. Аналогія стосунків Михайла Сергійовича в УАН у Києві 
показує, що він міг би створити свою історичну школу також у Празі 
(чи Подєбрадах -  історико-соціологічну), але очевидно мав включатися 
у своєрідну “війну” з більшістю української еміграції. Нетерпимість 
останньої до “нарцисизму” Грушевського яскраво проявилася через 
відношення Ради УВПІ до іншого вченого навіть відомого своєю 
співпрацею з російськими емігрантами: у грудні 1923 р. на посаду 
лектора на катедрі філософії був запрошений Дмитро Чижевський7 . 
Він так само не зміг прибути до Праги вчасно; аж до березня 1924 р. 
йому не давали візи і лише з середини навчального року Чижевський 
почав лекції. При цьому він був рядовим лектором, лише в 1925 р. став 
доцентом, а професором -  у 1927 р., проте його чекали і не вимагали 
чітких дат приїзду.

71 Там само, арк.9.
72 Там само, арк.10.
73 ЦДАВО України, ф.4465, оп.1, спр.858, арк. 1,4, 63-71.
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Отже, обрання Грушевського професором катедри історії 
України УВПІ було справою незначної групи українських емігрантів на 
чолі з Леонідом Білецьким, що, знаючи усі вади і незручності особи 
(рис характеру) та політичних поглядів Михайла Сергійовича, все ж 
віддала перевагу його професійним якостям. З великими труднощами 
ця група, головним чином енергією Білецького, здобула нетривку 
“перемогу” у принциповому питанні виборів та запрошення. Проте 
Білецький не врахував утруднень, які виникнуть з боку Грушевського. 
З точки зору становища празької еміграції Михайло Сергійович ставив 
малореальні умови, які виглядали як претенсії на особливий статус і 
заслуги. Ці умови та їх обговорення були б цілком нормальні в 
стосунках з чеським Карловим університетом, але не з українськими 
інституціями, що перебували в скрутному матеріяльному становищі. 
Але за вимогами Грушевського і його наполягання на працю в УГА 
стояли ще й інші не висловлені в офіційних листах причини: 
небажання осідати в Празі, де українське середовище ставилося до 
нього вороже, та більша схильність до соціологічних студій. Не писав 
Михайло Сергійович і про появу та розвиток ідеї повернення в 
Україну. Його остаточна відмова на початку 1924 р. приїздити до 
Праги, далебі, пов’язана також з цим. Але самі переговори з УВПІ 
також свідчать про великі вагання Грушевського у виборі своєї дальшої 
долі й місця осідку.

Бачення й оцінка" празької теми" Грушевським

Нині, після публікації кількох збірок листів Грушевського, 
можна досить розлого з’ясувати його погляд на події з Бадена-Відня. 
Особливо цікаво зіставити два ракурси оцінок вченого, висловлені в 
листах до Олександра Кандиби (Олеся) і до Кирила Студинського. 
Важливо також, що Кандиба репрезентував прихильників у Празі й був 
чи не головним неофіційним інформатором Грушевського щодо 
розгортання подій навколо його обрання в УВПІ. А Студинський був 
довіреною особою у Львові, з яким Грушевський листувався мало не 
щодня й був досить відвертим у цьому листуванні. З огляду на такі 
відмінності обох комплексів листів Грушевського та на багатозначність 
їх змісту, вважаємо доцільним розглянути їх окремо й хронологічно 
послідовно й лише по тому синтезувати загальну картину.

Перша згадка щодо празьких українських вищих шкіл 
зустрічається в листі Грушевського до Кандиби 7 травня 1923 р. 
Історик намагався з’ясувати для себе, чи справді в Празі твориться 
висока освіта і йде напружена інтелектуальна праця (“чи дійсно йде в 
них робота, наука, які відносини, се дуже цікавить моїх у Київі, до яких 
доходять відомосте про сі “Українські Афіни” -  Прагу, як там люде
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віддаються “наукам и искусствам”, не журяться нічим”)74. Вочевидь, 
саме у відповідь на цей запит Олесь написав Грушевському про 
бажання української молоді в Празі бачити там Гру шевського як 
професора. Ця проблема з інспірації не названих поіменно осіб була 
порушена саме в УВПІ. У листі-відповіді Грушевського висловлене 
здивування таким поворотом справи (він, вочевидь, справді не покла
дав надій на викладання через негативний досвід з УВУ): “Дуже “поль- 
щон” тим, що пишете про ухвалу “запросити мене до участи в праці” 
Педагогічного Інституту, досі я вважав себе ученим більше, ніж педа
гогом, але на здивованнє бачу, що тим часом як Університет свобідно 
обходиться без мене (принаймні не виявляє ніякої охоти “запросити 
мене до участи”), Педагогічний інститут не може без мене обійтись! 
Такі таланти відкривають у мене на старости літ люде!” (лист від 22 
травня 1923 р.)75. Мабуть, після такої інформації Грушевський просто 
чекав наступних офіційних кроків. Однак в УВПІ вирішення питання 
про катедру історії України затяглося до початку вересня (див. вище).

Але, згідно з інформацією самого Грушевського, зверненя 
УВПІ фактично не було першим. Спочатку свою пропозицію висунула 
Українська Господарська Академія в Подєбрадах. Ще в липні 1923 р. 
декан економічного відділу Академії проф. Мицюк* запропонував 
вченому курс соціології, “бо мовляв все студентство і значна частина 
професорів того бажали б”. На початку серпня Грушевський відповів 
згодою, але відразу поставив вимоги економічного порядку: “Я від
писав йому (недавно -  бо він попереджав, що виїздить до Карлсбаду), 
що я рад піти назустріч бажанню студентства, хоч зайнятий зараз 
иныыою роботою, -  але платня 1800 крон чеських з прибавкою 400 
крон для родини, коли вона буде жити в Чехії, мене не устроює. Я не 
маю змоги докладати з своєї кишені, а по моїм відомостям, щоб жити в 
Чехії, треба коло 3500 місячно. Отже, коли Академія заінтересована а 
моїм курсі, нехай постарається в міністерстві про відповідну платню. Я 
ж прослужив 20 літ як ординарний професор, я член чеської академії 
наук. Коли професора з вільного університету беруть на 3000, то може 
міністерство “розщедриться” мені на таку плату. Та й на переїзд, щоб 
пересунути свої книжки, я мусів би щось дістати (а виклади краще 
почати ще в осени, бо що на дшугий рік відложиться, стає непевним). 
Не знаю, що він на се напише”7 .

74 Листування Михайла Грушевського..., стор.248.
75 Там само, стор.249.
* 3 Мицюком Грушевський був знайомий ще з доеміґраційних часів. Проте в 

архіві історика збереглося всього два листи Мицюка, останній з яких датований 12 
липня 1921 р., де економіст пропонував Михайлу Сергійовичу як керівнику 
Українського Соціологічного Інституту видати свою двоторову працю “Земельне 
питання на Україні з 1905 по 1921 р.” (ЦДІАК, ф.1235, оп.1, спр.639, арк.1-4 зв.). Лист 
від 1923 р. із запрошенням до Подєбрад не віднайдено серед документів історика.

76 Листування Михайла Грушевського, стор.254-255.
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Коли ж Грушевський дізнався про ініціятиву УВПІ, то відразу 
порахував, що переїзд його до Чехії є економічно вигідним (“Те що Ви 
пишете тепер, се розуміється великий плюс за переїзд”). Поряд з цим, 
він прямо зауважував Кандибі, що остерігається політиканства. Ця 
тема стане однією з основних в листах до Кирила Студинського. Окрім 
матеріяльних умов, Грушевського явно не приваблювала перспектива 
потрапити в оточення своїх політичних противників і навіть ворогів, 
які складали переважну більшість. Він писав Олесю 6 серпня 1923 р.: 
“ ... політиканство й емігрантські інтриги дуже мене лякають. Я тут 
цілком відійшов від того всього, і заліз в історію літератури, при всіх її 
слабих сторонах, неминучих в роботі за кордоном, я дуже дорожу сею 
працею, але сподіваюсь, що якось можна буде продовжувати і в 
Чехі'ї”77. Втім, лист вченого від 22 серпня до Кирила Студинського 
засвідчує певне розчарування Грушевського: після таких настійливих 
запросин обидві інституції замовкли. Вчений песимістично зауважував, 
що “і сим разом були то тільки балачки, що мене хочуть”, втім він 
розумів також можливий привід для цього -  “можливо, скажуть, що 
поставив зависокі умови”. При цьому Грушевський довірливо інфор
мував, що його просять не лише до Праги: надійшла пропозиція щодо 
обрання у ВУАН і він таки вирішив погодитися78.

Кандиба ж пропонував Грушевському самому прибути до 
Праги й зайнятися справами обрання. Проте це був досить приниз
ливий для Грушевського шлях: він не міг і не бажав їхати й проситися в 
Чехію, що засвідчувало б його велике бажання до переїзду та зайняття 
посад і перетворювало б запрошення інституцій в прохання особи та 
означало б здатися на волю господарів ситуації з ворожих таборів. 
Грушевський відписав Кандибі, що їхати до Праги він не може -  це 
задорого, він не має паспорта й “ходатаєм в власній справі ніяк мині 
виступати; отже, буде що буде”79.

В середині вересня Грушевський отримав листа Маркіяна Тер- 
лецького із запитом про можливу працю в УВПІ. Вчений розмірко
вував про суміщення двох посад в черговому листі до Кандиби, 
зауважуючи можливість спротиву своїх недоброзичливців: “Написав 
оден чоловік “неофіційно”, чи не міг би я взяти місце ще і в 
Педагогічному інституті, мовляв се покриє ріжницю до 3.500. Але 
взяти тижнево 6+6 годин, се значить цілком зріктись наукової праці. Я 
відписав, що принціпіяльно не відмовився, але треба так якось 
скомбінувати, щоб я не мав більше 3-х днів на тиждень занятих -  разом 
яких 9 годин тижнево. Але я взагалі маю те вражіннє, що з сього 
мабуть не буде нічого: мабуть дехто домагається, дехто хоче спекатись,

77 Там само, стор.255.
78 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського, стор. 119.
79 Листування Михайла Грушевського, стор.256.
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і кінець кінцем скінчиться на таких розмовах”80. Отже Грушевський 
при всьому хотів задовольнити для себе кілька пунктів: належні 
економічні умови, мінімальне лекційне завантаження, можливість 
наукової праці. Він досить чітко усвідомлював, що його умови можуть 
сприйматися як надмірні (особливо щодо платні), а з іншого боку -  що 
політичне середовище в Празі та й в Подєбрадах має до нього явну 
негацію й може стати на перешкоді переїзду свого ідеологічного 
противника в Чехо-Словаччину. Про це Грушевський опукло писав у 
тому самому листі до Кандиби: “Пропозиції мині зроблені від 
Подєбрадської Академії застряли очевидно в піску, мабуть люде, 
котрим мене бачити не приємно, скористали з того, що я поставив 
жаданнє більшої платні, і постарались сю справу поховати: мовляв, 
справа безнадійна, що нема чого її й піднімати в міністерстві. Мині ж 
неможливо руйнуватись до решти, по відомостям, які я мав, меньше як 
за 3.000 місячно не проживеш з сім’єю, а що ж буде з переїздом -  
скільки то коштуватиме підняти книжки і все барахло?!”81.

Саме в цей час кандидатура Грушевського бурхливо обгово
рювалася на засіданнях Професорської Ради УВПІ, де справді відзна
чалися надмірні вимоги історика щодо платні й суміщення посади в 
УГА. Вочевидь, така ситуація змусила прихильників Грушевського 
вжити заходів для впливу на вченого. В Баден був відряджений зі 
спеціяльною місією від імені Українського Громадського Комітету 
Матвій Стахів. Про переговори збереглися свідчення з обох боків (і 
Грушевського, і Стахіва). В даному випадку нас цікавить бачення 
Грушевського. Воно висловлене в листі до Кандиби від 29 вересня 1923 
p.: “Я не відмовляюсь, я написав Педагогічному Інституту так як хотів 
той молодий чоловік, що приїздив (Стахів на ім’я): згожуюсь виставити 
свою кандидатуру, з тим, щоб в разі вибору Педагогічний Інститут 
порозумівся з Подєбрадською академією. Мені 12 годин тяжко, і кілька 
разів на тиждень з Подєбрад до Праги теж, але Стахів просив, щоб я 
сього не згадував -  “ми”, мовляв, “се все зробимо -  Ви будете мати 
асістента, котрий Вас виручатиме” etc., але не ставте ніяких умов, щоб 
не утрудняти. Таку відповідь післав я 20.ІХ Терлецькому, котрий мене 
запитував”82. Лист Грушевського у його “справі” (див. додаток) 
засвідчує вірність інформації: тут ідеться лише про узгодження його 
обрання професором УВПІ з УГА. Мовчання з Чехії примусило 
вченого зробити висновок про політичні мотиви затягування справи й 
він найняв зимове помешкання у Бадені.

Дуже цікавою є інформація про переговори Олеся з Микитою

80 Там само стор.256.
81 Там само.
82 Там само, стор.257; пор.: Стахів М. “Чому М. Грушевський повернувся в 

1924 році до Києва? (Жмут фактів і уривок зі спогадів)”. Записки Наукового товариства 
ім. Шевченка, 1978, т.СХСУІ, стор.109-147.
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Шаповалом щодо можливостей переїзду Грушевського. За даними 
Кандиби, Шаповал активно підтримав цю ідею. Але Грушевський 
інакше бачив позицію Шаповала й просто не йняв віри в його щирість, 
був цілком переконаний, що політичний противник буде робити все, 
щоб переїзд не відбувся. В листі до Кандиби він писав про це гостро, 
навіть озлоблено: "... не маю великих надій. Шаповал хоч і плакав 
перед Вами, але щирим бути він органічно не може, і коли він говорив 
Вам, що сподівається бачити мене на своїм місці, то се значить треба 
зрозуміти, що він уживе всіх заходів, щоб мене не пустити до Праги. 
Будьте взагалі з ним обережно; потім ще, чого доброго, скаже, що я Вас 
підсилав до нього, і подібне. Не можу знати, коло чого крутиться та 
інтрига, але відчуваю, що є. Одні хочуть, иньші завзялись не 
пустити”83. Це відчуття “інтриги” від початку було чи не основною 
осторогою Грушевського щодо Праги й спричинило до того, що він 
розглядав свій переїзд до Чехії як запасний варіянт на крайній випадок, 
а відтак будував паралельні різні інші пляни й робив відповідні заходи.

Для своїх прибічників у Празі, щоб зовсім не знеохотити їх 
таки просувати й розвивати (на всяк випадок) справу, Грушевський 
виставляв також непереборні формальні та побутові обставини: 
“Паспорта я не маю (тільки УНР). Я чув, що професори тих шкіл мають 
чеські паспорти, отже, думав, що коли справді дістану там місце, то 
дістану паспорти і візи для себе, Марії Сильвестрівни і Катерини 
Михайлівни. Маю папірець ще з 1921 р., котрим Масарік (себто його 
канцелярія) мене повідомляла, що ним виданий наказ видати мені 
(дипльом) паспорт коли б я потрібував. Я тоді не скористав з сього, 
може в крайности прийшлось би тепер се пригадати”84.

Рішення про обрання Грушевського професором УВПІ з 
великими труднощами було таки проведене 28 вересня 1923 р. (див. 
вище), про що вченого повідомив ректор, котрий поінформував також 
про платню (1750 крон) і відкладення курсу соціології в УГА на 1924 р. 
Тоді ж Грушевський отримав інформацію про хисткість матеріяльного 
становища українських вищих шкіл у Празі. Все це разом узяте 
руйнувало пляни Михайла Сергійовича щодо облаштування свого 
побуту в Чехії. Він писав 11 жовтня 1923 р. Кандибі: “Картку Вашу 
дістав разом з офіціяльним повідомленнєм Українського Педагогічного 
інституту. Але тим часом з Господарської академії -  мовчаннє. І так 
вийшла глупа ситуація: задля самого одного Педагогічного інституту, 
себто 1500+250, я не можу їхати, і так прийдеться, мабуть, подякувати і 
зріктись. Справа взагалі йде загадочно, а тут ходять чутки, що уряд 
Чешський наче б то забирається до економії в українській справі. 
Кажуть, що Микита Шаповал в зв’язку з сим поїхав кудись “на 
спочинок”. Табори галицькі ліквідуються, і тому подібне. Так я знов -

83 Там само.
84 Листи Михайла Г р уш евськ о го стор.257.
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на превеликий мій жаль, опиняюсь на роздорожу”85.
Остання фраза є симптоматичною: Грушевський справді 

опинився на роздоріжжі, де перекрилися обидва шлагбауми -  водночас 
зупинилася справа з Прагою й питання про повернення в Україну. 
Ситуація повної невирішеності й зависання проектів пригнічувала 
Грушевського. Він постійно думав про це й вагався. Заохочувальні 
звістки одночасно надходили і з Чехії, й з України, однак скрізь 
виринало питання матеріяльних умов існування і стосунків з 
ідеологічними та політичними противниками. Ця роздвоєність й 
вагання наяву звучать у листі до Кандиби за жовтень 1923 р. Вважаємо 
за доцільне цілком процитувати відповідний уривок з листа, котрий не 
потребує коментарів: “За сей час з Подєбрад не було нічого, натомісць 
дістав я пропозицію тимчасом взяти -  поки б з Подєбрадами устроїлось
-  виклади на інструкторських курсах. Заразом одначе дістав також 
листи з Київа і Харкова, що молодіж (студенти), академічні робітники, 
тощо бажають і там мого повороту -  умови для наукової праці, мовляв, 
вже єсть etc. Все се поставило мене знову на роздорожжу, з котрого не 
знаю, як вийду. Розуміється, в Празі жити можна б безпечнійше, 
ситнійше; правда, наукова праця пішла б в кут при заробкованню, а 
політичний підклад тих запросин, котрі мині було зроблено, зістається 
для мене і до днесь неясним -  пишуть мені й таке, що й запросини 
робляться з цілею дати мині змогу “помирити з собою громадянство”, 
чи реабілітуватись перед ним!.. Які умови мого істновання будуть на 
Україні, не знати. Але коли люде, котрих я не можу підозрівати в 
задніх мислях, -  котрі не стоять ні в якім зв’язку з урядом, ні з партією 
навіть, ставлять справу в сю площину, що моє місце на Україні -  
трудно мині відмовлятись від сього в ім’я матеріяльних вигод!...Ваша 
порада -  приїхати до Праги щоб особисто полагодити справи, 
нездійснима, бо як я писав Вам уже -  я не маю паспорта, та й зайвих 
грошей на дорогу. А супроти такої можливої перспективи -  що 
прийдеться збиратись на Україну, краще може празьку справу трохи 
придержати, -  поки не виясниться, коли і під якими умовами 
прийшлось би мині їхати до Київа!!”86.

На цей час (як покажемо далі за листами до Кирила Студин- 
ського та іншими матеріялами) Грушевський все більше укріплявся в 
думці про своє повернення в Україну. Тепер він відверто вказував 
Кандибі на те, що празькі переговори він не збирається форсувати саме 
через вичікування остаточного полагодження питання про Київ. Ясно, 
що така відвертість не могла бути приємною для промоторів справи 
Грушевського у Празі.

Тим не менше, вони намагалися переконати вченого в тому, що 
в Україну повертатися ще зарано й заохотити його новими пропози-

85 Там само, стор.258.
86 Там само, стор.259.
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діями щодо можливих прибутків у Празі. Прихильники Грушевського 
вмовили “Селянську спілку” запросити вченого до викладів на 
кооперативних курсах з оплатою 1500 крон місячно. Фактично це 
“перекривало” платню в УГА і загалом виходило 3000 крон, про які як 
мінімум писав Грушевський. Не можна не віддати належне активності 
людей, котрі бажали переїзду Грушевського до Праги.

Однак Михайло Сергійович побачив у цьому маневрі політич
ний розрахунок “групи Шаповала”, котра просто хотіла використати 
його ім’я, а самого його принизити; окрім того, вчений такого калібру 
не міг опускатися до праці на кооперативних курсах. Все це з долею 
неприхованого сарказму Грушевський висловив у листі до Кандиби від 
7 листопада 1923 р. Тут ми знову вдамося до розлогої цитати, котра є 
неймовірно промовистою й має бути передана автентично: “Прикро 
мені, що Ви так депрімовані моєю резиґнацією, але думаю, самі Ви 
відчуваєте, що іти мені в лектори якихось апокрифічних селян 
апокрифічної “Селянської спілки на еміґрації” значило б зійти зовсім 
на богадельщика “Громадського комітету” і групи Шаповала, і я такого 
кроку не міг зробити. Ґречне постилізовану відмову післав я перед 
кількома днями. Заразом ся пропозиція потвердила мої підозріння, що 
Шаповалу і К° потрібна не моя наукова робота, а “приобщение к делу”. 
Почав Міцюк, і тепер уже скромно відійшов на бік, нічого не пише, а 
справа пішла з рук до рук і прийшла до “Селянської спілки на 
еміґрації”. Дивно тільки, що при тім забули, що без паспорту і грошей 
на дорогу, я одинаково не міг би рушитись -  а кличуть приїздити “як 
скорше”. Тепер я однаково не рушусь. Що иньше якби Господарська 
Академія або Педагогічний інститут про се були подбали в свій час, 
може я і був би давно в Празі. А тепер, коли я заплатив помешканнє на 
зиму, угілє і дрова тут -  зриватись мені до Праги, щоб там -  за браком 
помешкання мешкати в готелю, їсти в ресторані, писати на чемодані, 
може на яких 2-3 місяці тільки, переривати ту хоч маленьку наукову 
роботу, котру я роблю тут, на те щоб стати об’єктом якоїсь неясної 
мині політичної гри -  шкода! Ніякого приличного житя в таких умовах 
і за 3000 місячно не наладиш, я не можу пускатись і за для більшого на 
таку совзьку дорогу. По Вас бачу, що нічого там доброго не 
зробиш...”87.

Після такої довгої тиради про політичну гру празької еміґрації 
Грушевський знову повертався до омріяного й остаточно вирішеного 
повернення в Україну. Ми знову зацитуємо його думку, оскільки вона 
вказує не лише на великий острах щодо свого прийняття радянською 
владою, але й декларує глибоку й міцну патріотичну позицію, яку не 
можна не поважати. Грушевський писав це своєму другові, котрого так 
само волів би бачити в Україні -  отже, тут не йшлося про потребу

87 Там само, стор.259-1260.
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самовиправдання чи якогось красивого пояснення справи. Михайло 
Сергійович писав про серйозні речі цілком серйозно й з почуттям (не з 
емоціями хвилини, але власне з почуттям любові до Батьківщини, які 
прагнув прислужитися). Не можна забирати у будь-якої людини, тим 
більше у значної особистості права на почуття, пояснюючи кожне таке 
слово розрахунком. З огляду на це, ми й цитуємо слова Грушевського 
як висловлені, й на наш погляд, справжні почуття вченого: “Щодо 
повороту, то вибачте, дорогий, коли пригадаю, що ще торік казав Вам, 
що на Вашім місці я був би на Україні вже. Вам се без порівняння 
лекше ніж мині; я мушу вважати, супроти мого минулого, на ріжні 
річи, котрі для Вас не істнують. Але розуміється, кождий найкраще 
знає свої справи. Завважу тільки, що один раз уже зіставсь за кордоном 
підчас війни, і знаю, як се тяжко. Правда, тепер не бачу ще занадто 
ясних знаків, але на випадок — не хотів би сим разом лишатись хоч би 
і в Чехії. Отже, з усього бачу, що до Різдва до Праги не поїду, а тим 
часом мабуть виясниться, чи зможу їхати до Київа”88.

Два наступні листи Грушевського до Кандиби, в яких йшлося 
про Прагу, цілком налаштовані лише на Україну й проблема “празької 
справи” розглядається в них лише під таким кутом. Допускаючи 
можливість переїзду до Чехії, Михайло Сергійович наголошує, що це 
може бути лише проміжною ланкою до Києва. Грушевський розуміє, 
що ця ланка зайва особливо з огляду на політичних противників і 
невідворотну перспективу протистояння та боротьби. Втім він 
порівнює це з можливими реаліями в радянській Україні й робить 
висновок, що при обопільній складності перебування в середовищі 
ідеологічних противників та колишніх ворогів, його наукова праця 
буде більш вагомою лише в Україні. Це однозначно програмувало 
створення історичної школи Грушевського в Києві, а не в Празі -  сам 
вчений бачив потребу й більшу можливість саме такого перебігу подій.

Знову звернемося до листів вченого. В листопаді-грудні 1923 
р. він писав Кандибі до Праги: “В сій непевности не можу думати про 
Прагу. Не перешкодила б вона мойому поворотови на Україну, я 
думаю. Але коли тепер встала можливість скорого виїзду на Україну, 
проробити ще одну страшенну ломку -  їхати до Праги, уставляти там 
відносини, а потім знов на Україну, се вище моїх сил. Думаю, що до 
Різдва повинно вияснитись і тоді буде виднійше може, куди і як”89. 
“Очевидно, діло не в тім, -  зауважував учений, -  щоб вірити 
большовикам чи не вірити: було б дуже сумно, якби ми жили вірою в 
якесь чуже попеченіє про нас. Але се річ сумління кождого -  здати 
справу, де він буде користнійший для свого народу чи для того 
колективу, з котрим він себе зв’язує -  чи дома чи за кордоном? Я поки 
мав те переконаннє, що мій пробуток за кордоном користний, доти

88 Там само, стор.260.
89 Там само, стор.261.
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сидів тут. Тепер думаю, що користь мого сидження така мінімальна, 
що навіть в обставинах дуже несприятливих житє моє на Україні не 
буде меньш користним. А зрештою побачимо”90.

Тим не менше, Рада УВПІ 19 грудня вирішила черговий раз і 
востаннє звернутися до Грушевського за точною й конкретною 
відповіддю, чи він має намір прибути до Праги до початку семестра. Як 
вже вказувалося вище, вчений коротко відповів, що не приїде (цей лист 
публікуємо в додатках).

Фінал “празької справи” зафіксував і сам Грушевський в листі 
до Кандиби від 31 грудня 1923 р. (того дня, коли ВУАН обрала його 
своїм дійсним членом): “Сими днями наступив фінал переговорів про 
мій переїзд до Праги. Педагогічний інститут запитав мене, чи я приїду 
до 10.1, коли починаються занятя, при тім на згадку мого попереднього 
листа, що для того, щоб приїхати, мені треба 1) паса, 2) грошей на 
дорогу, не відповів ні словом, зате подав до відома “в порядку інформа
ції”, що Подєбрадська Академія відложила курс соціології на оден рік 
(Мицюк так і не удостоїв мені написати). Я отже відповів, що не зможу 
приїхати -  що очевидно, від мене і требовалось”91. Скепсис Грушевсь
кого був не виправданий: Професорська Рада УВПІ та його керівницт
во до останнього чекало приїзду Грушевського, справа з його виборами 
не була лише показовим заходом -  мова йшла саме про викладання 
історії України. Втім, вирішивши їхати до Києва, Грушевський вже 
нічого не сприймав і не обдумував з точки зору дійсної суті справи -  
залишилась одна ідеологія, політика, особисті образи тощо.

В становищі ображених залишилися в фіналі всі: сам Гру
шевський (довго тягли, не виконали умов, вороги сплели цілу інтригу), 
співробітники й керівництво УВПІ (так довго вмовляли, так тяжко 
пробивали справу з обранням, а Грушевський все тягнув з само
визначенням й врешті відмовив), прихильники вченого в Празі (стільки 
заходів здійснили, стільки варіянтів пропонували, так клопоталися, а 
Грушевський все сприймав як нещирість, шукав таємні наміри, вимагав 
більшого й врешті відмовився). При цьому всі означені групи й особи 
навряд чи усвідомлювали всю глибину втрати шансу для розвитку 
української історичної науки на еміграції у вигляді празької школи 
Грушевського.

Всі означені обставини, думки й дії Грушевського щодо 
“празької справи” ще більше виразно постають у листах вченого до 
Кирила Студинського, які ми розглянемо не у виключно хронологічній, 
а в певній тематичній послідовності. Означені листи дозволяють більш 
чітко виокремити основні проблеми, які Грушевський пов’язував чи 
протиставляв “празькій темі”.

Політична проблема. Вона є наскрізною в усіх листах Гру-

90 Там само, стор.262.
91 Там само, стор.262.
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шевського до Студинського. Між іншим, саме листи до Львова 
фіксують поінформованість Грушевського щодо боротьби навколо його 
кандидатури на професорство в Празі. Вже 1 жовтня 1923 р. вчений 
писав: “Мав листа від одного знайомого, що коло мого запрошення до 
Праги відограється люта боротьба, і на чолі опозіції стоіть -  Швець, 
бувший член діректорії. Містерії діються, незглубимі на віддаль”92. 
Звідси цілком ясно, що сам Грушевський проникливо оцінював 
ситуацію й розумів, що уенерівське середовище колишніх політичних 
діячів активно проти нього; він навіть знав, що головним його 
противником в УВПІ є Михайло Швець. Все це тим більше цікаво, що 
Грушевський таки ув’язався в боротьбу за професорство, а отже -  в 
нове протистояння уенерівцям. Однак це протистояння вирішувалося 
не його власними зусиллями, а, так би мовити, його ім’ям діяли інші 
люди, котрі хотіли таки бачити вченого в Празі й у першу чергу саме як 
професора, а не політичного діяча.

Грушевського порадувало те, що опір Швеця і його при
бічників таки вдалося зламати групі прихильників історика. 8 жовтня 
1923 р. він з явним задоволенням інформував Студинського: “до 
Педагогічного Інституту мене вибрали, невважаючи на опозіцію Швеця 
і К°”. Але в цьому ж листі Грушевський зізнавався, що більш радо б 
вдався до будь-якого іншого виходу, оскільки в Празі він буде 
втягнутий в ідеологічну та політичну боротьбу: “Між нами кажучи -  
раді б, щоб якийсь иньший вихід трапивсь, бо боїмось, що моїй появі в 
Празі надано б толкуваннє політичне, старанося б втягнути в боротьбу 
емігрантських каперій”93. Загалом листи до Студинського засвідчують, 
що Грушевський від початку не радо збирався до Праги. Відвертий 
спротив празьких політиків збігався з внутрішнім спротивом самого 
вченого, котрий лише під тиском обставин (і переважно задля забез
печення існування родини й свого власного) мусив шукати приста
нища.

В листопаді Михайло Сергійович повідомляв товариша, що 
його підозри щодо політичної суті його запросин до Праги справ
джуються неочікуваним поворотом справи. Мова йшла про пропозицію 
викладів на курсах “Селянської спілки”, звідки Грушевський зробив 
висновки, що його просто хочуть зробити “підмайстром” групи 
Шаповала. Вчений так викладав свої міркування на цю тему в листі від
7 листопада: “3 Праги...останнім словом було, щоб я тим часом 
прийняв виклади в Селянській Спілці. Але се зовсім фіктивна орга
нізація, і се б значило властиво йти на службу “Громадському 
Комітетові” (Шаповала і К°). Я написав відмовою”94.

Перед Грушевським все більше поставав політичний вибір між

92 Там само, стор.127.
93 Там само.
94 Там само, стор.131.
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празьким емігрантським середовищем та київським (науковим, 
ідеологічним, політичним). Перипетії в Празі стали своєрідним 
каталізатором вибору на користь останнього (підкреслимо, що вони 
далеко не були головним фактором, котрий визначив повернення 
Грушевського в Україну). 17 листопада 1923 р. вчений писав 
Студинському досить твердо: “буду старатись мимо всього вернутись 
на Україну. Через те не рішаюсь іти до Праги, не вважаючи на прикрий 
матеріяльний стан. Та й мушу рахуватись з тим, що в Празі є багато 
елементів, які схотіли б скористати з сього, щоб мене понизити і 
діскредитувати”95. Отже, сам Грушевський в першу чергу думав не про 
фахове застосування своїх наукових потенцій у Празі, а про те, як буде 
сприйнята його особа -  голови Української Центральної Ради, й про те, 
що його противники мають намір (чи захочуть) його якимось чином 
принизити (отримання “шматка хліба” з їх рук передбачало певне 
пристосування). З огляду на все це Грушевський більше думав про 
Україну, де не було лідерів колишніх українських урядів, а від 
радянських органів можна було добитися гарантій політичної 
недоторканості (охоронної грамоти); можливе протистояння в 
академічній корпорації виглядало більш простим (особливо з того 
огляду, що фінансування Академії йшло від держави, а не від окремих 
політичних фондів та організацій). Хоча Грушевський розумів, що його 
противники в Академії так само не надто захоплені перспективою 
повернення Грушевського й його можливими заходами отримати своє 
“місце під сонцем”. 28 листопада 1923 р. вчений писав колезі, що 
Кримський та інші керманичі ВУАН “злякались, щоб я не хотів 
боротися з ними за власть, і тепер затягають вибір яко мога!”96.

Але попри всі можливі труднощі в Україні, Грушевський 
сподівався їх перебороти швидше й простіше, ніж у Празі: в Києві вже 
не було місця для політичної діяльності й обстоювання старих 
ідеологічних засад, а в Празі вона виринула б буквально в перші дні -  і 
вже виринуло при обговоренні кандидатури Грушевського, коли про 
його приїзд лише було поставлене питання. Михайло Сергійович знову 
й знову підкреслював незручні політичні обставини свого переїзду до 
Праги в листах до Студинського. 28 листопада 1923 р. він писав: “до 
Праги йти мині було б дуже прикро -  морально. Шаповал і К° мабуть 
вжили всіх інтриг (в котрих великі майстри!), аби мене можливо 
скомпромітувати на всі боки, не було б там можливосте ні жити 
спокійно, ні працювати, лиш вічно вистерігатися ріжних інтриг -  і хто 
зна чи вдалось би їх перемогти! То майстри!”. Підтвердження 
останньому Грушевський бачив у намаганні залучити його до викладів 
у Селянській спілці: “які селяне в Празі!.. Селянська спілка на еміграції

95 Там самоу стор.133.
96 Там самоу стор.134.
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-  цілком фіктивна, чисто політична організація”97. Інтригу Грушев- 
ський бачив також у тому, що йому не допомогли отримати паспорта та 
коштів на переїзд -  вочевидь, зовсім не хотіли його приїзду, а лише 
демонстрували формальне запрошення. Вчений писав: “Зрештою не 
постарали мині ні паса, ні грошей на переїзд. Але се було як то кажуть: 
“прохали -  щоб не бували”. Таке відношення (у сприйнятті Грушев- 
ського) зміцнювало його в думці, що до Праги таки не варто їхати: 
“волію сидіти тут, хоч і в біді, ніж іти до Праги.. .”98.

Грушевський впевнився у правильності свого рішення, коли 
отримав інформацію про ювілей свого головного прихильника й 
промотора його справи з переїздом Олександра Олеся (Кандиби). 28 
грудня 1923 р. Михайло Сергійович писав Студинському з Бадена: “На 
юбилейному святі Олеся, котре випало гарно, були ріжні прикрі 
інціденти між присутніми, бились навіть! Се страшне місце стало, ся 
Прага”99. Остання фраза вельми промовиста: вона маркує загальне 
початкове ставлення Грушевського до морального клімату в україн
ському емігрантському середовищі Праги. Здається, ця проблема 
пригнічувала й відштовхувала вченого від переїзду найбільше.

Подєбради як альтернатива Празі

За листами до Студинського, й фактично за офіційними 
матеріялами про вибори Грушевського випливає, що головну ставку від 
початку він робив не на Прагу, а на Подєбради. Вище ми уже 
обговорювали цю ситуацію й намагалися пояснити її трьома при
чинами: кращим матеріяльним становищем, курсом соціології і більш 
спокійним в ідейно-політичному сенсі оточенням. В листах до 
Студинського сказане постає ще більш виразно. Ще на початку 
розвитку “чеської теми” Грушевський писав колезі, що становище УВУ 
в Празі непевне, натомість “краще становище рільничої академії в 
Подєбраді, яка має затверджений етат”100. Запрошення до УГА 
надійшло Грушевському в першій половині липня 1923 р. Судячи з 
листа до Студинського від 18 липня 1923 р., вчений сприйняв його не 
лише прихильно, але навіть зацікавлено. Впадає в око, що він особливо 
завважив ім’я адміністратора -  Мицюка, який, на його думку, порвав 
стосунки з уенерівцями. Це частково знімало політичну напругу самої 
ідеї про можливий переїзд. Захоплювала також перспектива читати 
курс соціології, до якої Грушевський в еміграційну добу мав особливий 
інтерес. Стримала на самому початку фінансова проблема. Вчений 
увібрав всі ці сюжети в кілька містких речень листа: “Сими днями 
дістав я...запрошеннє -  пише декан економічного відділу Госпо

97 Там само, стор.135.
98 Там само.
99 Там само, стор.139.
100 Там само, стор.54.
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дарської Академії в Подєбрадах Мицюк (шаповалець, котрий, як 
зачуваю тепер уже з Шаповалом розійшовся!) -  чи я не прийняв би 
запросини на соціольоґію, від лютого 1923, бо мовляв студенти дуже 
бажають...Ще не відписав. Не від того, щоб чимсь послужити тій 
молодіжи -  котра, як зачуваю, дійсно там пильно вчиться, але з другого 
доку -  се вирве мене з наукових занять..., а плати мабудь не вистане на 
житє в тамошніх умовах...А крім того не знати як буде з поворотом до 
Київа...”101.

Вочевидь, позитивний настрій Грушевського щодо Подєбрад 
був дещо порушений песимізмом Студинського. 4 серпня 1923 р. у 
листі-відповіді львівському товаришеві Михайло Сергійович вислов
лював вже цілком протилежні до попереднього (зацитованого вище) за 
змістом думки: “Ваші гадки щодо запросин мене до Сільсько
господарської Академії в Подєбрадах цілком справедливі, я більше- 
меньше теж так на се задивляюсь. Школи сі провізоричні, молодіж 
збилась в них цілком випадково, атмосфера в емігрантських тамошніх 
кругах зовсім не заохочуюча. Кілька день тому я написав, що 
принціпіяльно годився б, але мусіла б матеріяльна сторона пола
годжена так, щоб я через се не захитав свого хиткого бюджету -  дійсно 
мусів би мати понад три тисячі місячно. Не знаю, що з того буде”102. Як 
бачимо, з одного боку -  думка про недовготривалість існування УГА, 
про випадковість контингенту молоді й тяжкий моральний стан в 
еміїрантських колах, а з іншого -  продовження переговорів щодо 
переїзду й особлива умова про розмір платні.

Після отримання інформації про обрання на посаду професора 
УВПІ попри спротив Швеця, Грушевський все ж віддає пріоритет УГА.
8 жовтня 1923 р. він повідомляв Студинського, що попри приємну 
інформацію з УВПІ, “з Господарської Академії нема вісти, і приватно 
мені пишуть, що там мабуть дадуть курс доперва від лютого. Отже, 
справа зістається відкритою, бо для самого Педагогічного Інституту (де 
мині дали дві години тижнево з платою 1500+250 місячно) я не можу 
туди їхати: 1750, при житю в готелі, се дуже мало”103. Матеріяльні 
умови, безперечно, дуже цікавили Грушевського. Але в підтексті його 
роздумів стриміла також наповнена політичними противниками Прага 
й більш спокійні Подєбради, дорога в які практично ніяк не 
відкривалася. В листі від 28 листопада 1923 р. Грушевський знову 
бідкався, що УГА мовчить й розвиваються лише ідеї перебування його 
в Празі та додаткових заробітків на різних курсах, організованих при 
політичних інституціях його ідейних противників104.

Неуспіх в питанні переїзду до Подєбрад став досить вагомим

101 Там само, стор. 113-114.
102 Там само, стор. 118.
103 Там само, стор. 127.
104 Там само, стор. 135.
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чинником того, що Грушевський взагалі не рушив до Чехії. В Прагу він 
явно не бажав переміщатися -  і розглядав її радше як можливість 
додаткового заробітку при постійному місці праці й проживання в 
Подєбрадах.

Роздоріжжя

Тема “стояння на роздоріжжі”, коли в жодному з напрямів 
зелений семафор так і не загоряється, проступає в осінніх листах 1923 
р. Грушевського до Студинського. Він мав твердий намір до зими 
кудись таки переїхати з Відня-Бадена задля покращення свого 
становища й наукової праці. Однак в усіх запропонованих і 
обговорюваних напрямах нічого конкретного й остаточного добитися 
не вдалося. 23 вересня 1923 р. Грушевський писав: “Опинилися ми на 
роздорожу. Кликали до Київа, кликали до Праги, нічого певного ні там, 
ні тут, а тут заходить осінь, кінчиться контракт нашого літнього 
мешкання, треба робити контракт на зиму”10 . Розмірковуючи над 
усіма можливими перспективами, Грушевський придумав іще один 
варіянт, який міг би замінити Прагу, й до якого він вдався б з більшою 
охотою, але він був ще менш реальним. В листі до Студинського від 1 
жовтня 1923 р. історик писав: “Стою нині на роздорожу і мушу піти в 
ті двері, котрі скоріше відчиняться. Якби була можливість нині 
повернутись до Галичини і мати якийсь minimum екзістенції без 
упокорення, вернули б охотніше до Львова, ніж евентуально -  їхали б 
до Праги”106. Втім, з усіх можливих варіянтів найбільш омріяним було 
повернення до Києва. Саме на це найбільше сподівався Грушевський. 
На відміну від більшості емігрантів, він так і не проминув “роман
тичний період” еміграції -  він не став справжнім довічним емігрантом і 
незмінно сподівався на можливість повернення. Показовою є фраза з 
листа Грушевського до Студинського від 4 квітня 1923 p.: “ ...Hi хвилі 
не вважав себе емігрантом, тільки закордонним робітником на нашій 
національній ниві”10 .

Повернення в Україну. Тема про повернення в Україну (тобто 
до Києва) є однією з найважливіших у листуванні Грушевського зі 
Студинським означеної доби.

Нагадаємо, що вже на самому початку 1920-х років Грушев
ський збирався на Україну й був переконаний, що “нам дуже потрібно 
порозуміннє з большевиками, а не їх упадок, що принесе Україні нову 
руїну й реакцію” (1921 р.)108. В листі до Студинського від 17 листопада 
1923 р . Михайло Сергійович повідомив хронологію його запросин до 
повернення з боку представників радянської влади: 1921 р. -  посол у

105 Там само, стор.123.
106 Там само, стор.125.
107 Там само, стор.92.
108 ЦДІА України у м.Києві, ф. 1235, оп.1, спр.266, арк.5, 15 зв.
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Ризі Олександр Шумський через В.Кедровського та Матюшенка 
запрошував Грушевського переїхати в Київ для праці в Українській 
Академії Наук; 1922 р. (квітень) -  запрошення на науково-технічний 
з’їзд у Харкові; 1923 р. (весна) -  запрошення від Християна 
Раковського через Миколу Чечеля. Всі ці факти Грушевський просив 
оприлюднити після його переїзду до Києва в разі появи різних 
інсинуацій у пресі109.

Листи до Студинського вказують, що проблема повернення все 
більше виринала в свідомості Грушевського з кінця 1922 - на початку
1923 рр. 8 січня 1923 р. вчений писав: “Не без побоювань пускаюсь я 
на схід”. Саме тоді він отримав інформацію про можливе обрання до 
ВУАН110. В травні Грушевський отримав з Києва офіційного листа з 
пропозицією балотуватися на виборах до Академії111. А 18 липня 1923 
р. вчений повідомляв колезі: “Роздумавши, написав принціпіяльну 
згоду на те, щоб мене вибрали в Київську академію”. Хоча водночас 
повідомляв, що кияни пишуть йому про явний спротив Кримського, 
тому історик мав певний сумнів (що цікаво: за аналогією із 
запрошенням до УВУ в Прагу): “не знаю, чи не скінчиться ся історія 
так само, як з запросинами мене до празького університету!” 12. 
Грушевський, отже, був уповні свідомий того, що його особа скрізь 
має викликати неоднозначну оцінку й усі керівники навіть наукових 
установ бачитимуть в ньому свого конкурента з непереборним потягом 
до лідерства й “вибивання” особливих умов. Однак вибір все більше 
схилявся на “київську перспективу”. В другій половині липня 
Грушевський писав Студинському: “в довірочности кажучи, знову 
роздумую над можливістю виїзду до Київа”. Тут вчений наводив таке 
обґрунтування цієї ідеї: “А що тут, за кордоном, іде не до кращого, а 
до гіршого, і ресурси мого прожитку, і можливосте наукової роботи, 
зглядно публікацій все зменьшуються, отже поневолі приходиться 
зважувати сю евентуальність переїзду все серіознійше”1 3. Отже, в 
даний момент Грушевський зупинився на двох кардинальних 
проблемах-спонуках свого повернення: матеріяльній та науковій.

У серпні Грушевський отримав офіційний запит історико- 
філологічного відділу ВУАН про обрання. При цьому Тимченко 
описував “диктатуру” Кримського. І все ж , попри всі остороги, 
Грушевський вже вкотре погодився на обрання11 . Можливо, він 
вважав, що з Кримським, Єфремовим та ін. йому буде простіше якщо 
не порозумітися, то вибороти свою позицію, ніж із численною

109 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського, стор. 132-133.
110 Там само, стор.68.
111 Там само, стор. 103.
112 Там само, стор. 113.
113 Там само, стор. 115.
114 Там само, стор. 119.
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політичною еміграцією у Празі. Окрім того, надію вселяли звістки з 
України й інформація про його очікування та навіть проекти висунення 
його в президенти ВУАН. 23 вересня 1923 р. вчений інформував 
Студинського: “3 України дістав такого листа...: богато людей кажуть, 
чому Гру шевський сидить за кордоном і не приїде -  стати на чолі 
Академії та поставити її на ноги”. Така ідея була приємною Грушев- 
ському, однак він все ж відмовлявся: “Я зовсім не маю претензій 
чистити Академію, ніхто не кличе мене на чого її, я хотів би поїхати, 
щоб повести далі велику “Історію” та “Історію літератури”115. Активна 
діяльність Грушевського щодо створення своїх інституцій та структур 
в середині ВУАН відразу після повернення засвідчила, що вказана 
маніфестація далеко не відображала усього спектру намірів, й застере
ження Кримського, Єфремова та інших мали під собою певний грунт. 
Діяльність Грушевського в будь-якому українському середовищі 
(науковому, політичному) була від початку запрограмована на велику 
активність й застосування різних методів виборювання своїх проектів.

Приємно було Грушевському отримувати інформацію, що в 
Україні (як і в Празі) на його повернення чекає молодь, спрагла науки 
від великого вченого: “3 кругів української молодіжи київської дістаю 
заклики прибувати по можливосте скорше, бо обставини дають мож
ливість наукової праці. Тим часом кличе молодіж ше ідо Праги, агітує і 
настає на професорську колегію вільного університету, щоб запросив 
мене...Але коли їхати на Україну, нема що заїздити до Праги!.. Хочу 
писати до Праги, щоб дали мині трохи часу: коли не буде трудностей з 
поворотом на Україну, то таки мабуть поїду туди, а коли будуть 
труднощі, переберусь до Праги. Тут далі не можу сидіти”116.

І хоч Грушевський дав офіційну згоду на обрання до ВУАН та 
більш-менш певно вирішив повертатися в Україну, він все ж не 
переставав вагатися особливо з огляду на політику радянської влади та 
можливі проблеми у стосунках з владними органами. В середині лис
топада 1923 р. він писав Кандибі (Олесю): “3 одної сторони серіозні 
мотиви, навіть загально-національного характера, наказують їхати на 
Україну, з другого боку докази непережитого ще українофобства 
большовиків... змушують з смутком думати про сю перспективу”117. 
Але 17 листопада 1923 р. рушевський все ж твердо повідомив Сту
динського: “... буду старатись мимо всього вернутись на Україну”118.

Отже, питання про повернення в Україну було принципово 
вирішене вченим восени 1923 р. Про це свідчать його листи також до

115 Там само, стор.124.
116 Там само, стор.129. Порівн. висловлювання історика з листа до сестри від 9 

жовтня 1923 р.: “В українських школах празьких пропонують мені посаду (ми писали?), 
але якби знати, що на Україну можна буде скоро, то я б уже того не брав, а якось 
дотягнув би тут” (ЦДІАК, ф.1235, оп.1, спр.1425, с.286).

117 Листування Михайла Грушевського, стор.261.
118 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського, стор. 133.
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інших адресатів, котрим вчений довіряв свої пляни, наміри та мрії. Так 
у листопаді Грушевський повідомляв В. Кузева: “Поворот на Україну 
ми принціпіяльно рішили, але тут дещо ще лишається неясного -  як і 
коли. Початком було те, що я дав свою згоду Українській академії 
наук, щоб мене вибирали на кафедру української історії... Але щось з 
тим вибором іде помалу. Мабуть, декому мій приїзд бажаний, а декому 
таки й ні!”119. Багато чинників штовхало Грушевського на цей 
доленосний крок. У тому числі -  матеріяльні обставини: “Стратив на 
службі народові все, що дістав від батьків і що сам тяжкою працею 
заробив, так що нині не маю де приклонити голови і власними руками 
не раз латаю своє шматє, бо совісно буває показати кравцеви його 
дійсний стан”120. Важливо відзначити, що офіційно задекларованою 
метою повернення було бажання продовжувати наукову працю (як 
стосовно “Історії України-Руси”, так і Українського Соціологічного 
Інституту)121.

У листі до Т. Починка від 16 вересня 1924 р. Грушевський, 
знервований різними чутками та пересудами, поширюваними в еміг
рантських колах, заперечував думку, що головним мотивом повернен
ня його в Україну була “матеріяльна нужда”. Між іншим, він зазначав: 
“На те, щоб прожити, міг я дістати і в Празі -  давали мені учительську 
посаду”. Головною спонукою до переїзду вчений виставляв іншу: “Я 
прийшов до того переконання, що робота за кордоном стає все менше 
продуктивною, корисною з національного становища, і на Україні вже 
можна працювати з більшою користю”122.

Після принципової згоди урядових кіл на повернення вченого 
в Україну 17 грудня 1923 р. Спільне зібрання ВУАН заслухало 
життєпис, реєстр праць і оцінку наукової діяльносте М.С. Гру
шевського, а на наступному засіданні (31 грудня) таємним голосу
ванням більшістю проти одного його обрали дійсним академіком на 
катедрі української історії123. 7 березня 1924 р. Михайло Сергійович 
повернувся в Україну.

Отже, проблема повернення в Україну і переїзд до ІІраги- 
Подєбрад обговорювалося паралельно. Звісно, якби рішення про 
повернення приймалося відразу й безболісно, Грушевський не вів би 
переговорів з УВГП та УГА. При усій складності ситуації, власних

119 ЦДІА України у м.Киеві, ф.1235, оп.1, спр.266, арк.267 зв.
120 Там само, арк.328. Про матеріяльні обставини життя на еміграції багато 

інформації в листах Марії та Катерини Грушевських до родичів у Київ (ЦЦІАК, ф. 1235, 
оп.1, спр.1425).

121 Вісті. Харків, 1924, 9 березня.
122 Великий Українець, стор.294-295. Дуже цікаву інформацію щодо роздумів 

Грушевського про повернення дають листи вченого до сестри за 1923 рік (ЦЦІАК, 
ф. 1235, оп.1, спр.1425, с.228-319), які потребують окремої аналізи й публікації, що ми й 
сподіваємося зробити в майбутньому.

123ІР НБУВ, ф.І, спр.26292, арк.1, спр.26293, арк.1.
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ваганнях, неоднозначності переговорів з урядовими інстанціями та 
академічною корпорацією в Україні -  загалом непевності в усьому до 
останніх днів -  “празький варіянт” виглядав як свого роду “запасний”. 
Проте, у випадку позитивного вирішення справи в УГА, можливо, 
приїзд Грушевського в Чехо-Словаччину 1923 р. відбувся б і тоді 
повернення в Україну, очевидно, відтяглося б у часі, принаймні до 
1926-1928 рр., коли матеріяльний стан українських установ у Празі та 
Подєбрадах значно погіршився.

* * *

Історія з обранням Грушевського в УВПІ є його третьою “про
фесорською справою” після Львівського та Київського університетів. 
Але якщо до Львова він дуже прагнув і йому допомагали різні сили, у 
Київський університет вчений також намагався потрапити за власною 
ініціятивою, подавши документи на заміщення катедри російської 
історії у 1907-1908 рр. (по смерті ІІ.В. Голубовського)12 , то до Праги 
(значною мірою з політичних мотивів) він особливо не прагнув. Власне 
кажучи, відсутність великого персонального зацікавлення була 
основною причиною неприїзду Грушевського, бо формальні справи, 
хоч і з труднощами, були вирішені.

Справа заміщення катедри історії України УВШ все ж була 
завершена на початку 1924 року.

На засіданні Ради 16 лютого 1924 р. референт літературно- 
історичного відділу проф. В. Сімович доповів, що за відмовою, 
власне, “неявкою у призначений термін для викладів”, проф. М. 
Грушевського рішення про його обрання на катедру Історії України 
має бути скасованим. Відділ висунув іншу кандидатуру -  проф. УВУ 
Д. Дорошенка, за якого на засіданні відділу 26 січня проголосувало 7 з
11 членів відділу (за кандидатуру ж проф. В. Біднова -  2 чол. і 2 
утрималось). Рада скасувала свою попередню постанову про обрання 
М. Грушевського “з огляду на те, що проф. М. Грушевський не 
з’явився у призначений термін для викладів”. Результати голосування 
кандидатури Д. Дорошенка були такі: за -  13, проти -  1, утрималося -  
5; обрання відбулося. Оскільки курсу історії України в першому 
семестрі зовсім не викладалося, то число годин в другому семестрі 
було збільшене (3 год. лекцій і 1 год. просемінарія) 5. Посвідчення 
Д.І. Дорошенкові як професорові УВПІ ім. М. Драгоманова було 
виписане 27 лютого 1924 р.12 , а фактичне зарахування (фінансове 
утримання) починає відлік з 1 березня 1924 р.127

124 К вопросу о кандидатуре на кафедру русской истории в университет св. 
Владимира профессора Львовского университета Михаила Грушевского, Киев, 1908.

125 ЦДАВО України, ф.3972, оп.1, спр.177, арк.42 зв.-43.
126 Там само, оп.1, спр.252, арк.1.
127 Там само, оп.1, спр.5, арк.6.
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Дмитро Іванович прагнув цієї посади головним чином з причин 
додаткового заробітку і страхування на випадок фінансової кризи в 
УВУ. Але, як і до усіх своїх викладів, він готувався ретельно. Своє 
відношення до даної справи Дмитро Іванович пунктирно окреслив у 
двох листах до В’ячеслава Липинського. Вже 3-го березня 1924 р. він 
повідомляв: “Лєкції історії в Педаг. інст. після відмови Грушевського 
припали мені і я маю силу роботи”128. Здавалось би, в усіх вищих 
школах він читав той самий курс історії України, однак ця нова посада 
знову вимагала “сили роботи”, бо Дорошенко не дозволяв собі 
формального підходу і “тиражування” лекцій. Окрім того, він читав 
кілька курсів. 10 березня Рада УВПІ тимчасово доручила професорові 
також катедру слов’янознавства з викладом відповідного курсу 29.

В анкеті особової справи Д. Дорошенко зафіксував, що у 
першому та другому семестрах 1923-1924 рр. в УВУ він викладав курс 
історії України (3 год. на тиждень) і спецкурс про українські літописи 
(2 год. на тиждень), отримуючи заробітню плату -  2000 чеських крон 
місячно. В УВПІ впродовж другого семестру він викладав курс історії 
України (4 год. на тиждень) та слов’янознавство (2 год. на тиждень) з 
утриманням в 1029 чеських крон місячно130. Отже, “сила роботи” 
полягала також у значній кількості лекцій та семінарів щотижня. Але 
Дмитро Іванович все ж цінував можливість додаткових заробітків та 
забезпечености в УВПІ й тому навіть відмовлявся від поїздок та 
зустрічей (наприклад, з Липинським), щоб не втратити цієї посади. Так 
30 березня 1924 р., пояснюючи В. Липинському неможливість 
довгострокового залишення Праги через непевне становище УВУ, 
Дорошенко зазначав: “Я недавно дістав лекції в Укр. Педаг. Інституті. 
Вони цікаві для мене з того боку* що Пед. Інст. має всі шанси 
проістнувати довше, ніж Укр. Ун-т і йому забезпечено три роки... Але 
як би я виїхав восени, то в Інституті втрачу лекції безповоротно”131.

Д.І. Дорошенко обіймав посаду професора УВПІ до червня 
1927 р.132 Впродовж трьох років він вів курси загальної історії України 
(2 год. на тиждень), історії України (спеціяльний, 2 год.), історіографії 
(1 год.) та семінар з історії України (2 год.), один семестр -  
слов’янознавство (2 год.). Середня заробітня платня професора 
дорівнювала 900 крон місячно133.

Ні про яку наукову школу в УВПІ не могло бути й мови. Якщо 
Дорошенко не створив її при УВУ, то в цьому місці додаткового 
заробітку й поготів. Проте, як і в університеті, серед слухачів інституту

128 Липинський Вячеслав. Архів, т.6: Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава 
Липинського. Філядельфія, 1973, стор.73.

129 ЦДАВО України, ф.3972, оп.1, спр.177, арк.49 зв.
130 Там само, оп. 1, спр.252, арк.2.
131 Липинський Вячеслав. Архів, т.6, стор.78.
132 ЦДАВО України, ф.3972, оп.1, спр.152, арк.135.
133 Там само, оп.1, спр.152, арк.74, 76 зв., 83, 122 зв., 127 А зв.
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він отримав репутацію блискучого лектора й популяризатора. Загалом 
рівень професорського складу УВПІ та головна мета цього закладу не 
передбачали створення наукових шкіл. їх могли створювати з власного 
покликання та ініціятиви лише окремі яскраві особистості вчених. Єди
ним шансом задля цього в УВПІ міг бути лише приїзд Грушевського.

Школа Грушевського в Празі могла будуватися за принципом 
дослідчої катедри історії України в Києві. В її проекті вчений перед
бачав п’ять напрямів: методології і соціологічного обґрунтування істо
рії; праісторії, історії продуктивних сил і техніки; еволюції моральної, 
інтелектуальної та естетичної культури; соціяльної і політичної історії; 
дослідження Західної України. Паралельно під керівництвом Грушев
ського мав діяти Український соціологічний інститут. Навчання моло
дих науковців дослідчій праці під керівництвом М.С. Грушевського, 
який сам читав лекції і складав програми, добирав інших лекторів і 
визначав з ними необхідні в контексті загальної програми підготовки 
теми, мало велике значення. Система підготовки молодих кадрів за 
схемою Грушевського включала ряд етапів: навчальний (озброєння 
методиками, методологією дослідження; усвідомлення основних проб
лем, нерозроблених чи мало досліджених питань історії України; 
опанування загальних курсів); початки дослідної праці (колективне 
опрацювання плянових тем і обговорення на семінарах); самостійна 
наукова робота (промоційна праця), її захист та публікація. Сам 
Михайло Сергійович читав лекції з сучасної соціології, про соціяльні й 
культурні течії на Україні, вів колективні дискусії, обговорення нау
кової літератури, давав індивідуальні консультації тощо. Грушевський 
постулював: “Після років розвалу, голодівок, виключних інтересів про 
годування мусить бути знову поставлена ставка на людей здібних 
підіймати культуру, посувати наперед науку”134.

До честі УВПІ та його ректора Л. Білецького, інститут був у 
числі тих українських наукових установ на еміграції, які офіційно 
вітали Грушевського в 1926 р. з нагоди 60-ліття. В адресі УВПІ за 
підписом Л. Білецького говорилося, що ювілей вченого є “велике свято 
української науки і культури”. Особливо було підкреслено заслуги 
ювіляра в ділянці науки і педагогіки та створення ним своєї історичної 
школи, що в цілому є “незвичайним ділом, яке Ви зробили для 
України”. Наступні слова привітання симптоматично окреслювали ро
зуміння, що втратив УВПІ від неприїзду Грушевського: “Український 
педагогічний інститут у Празі глибоко шанує Вас як видатного вче- 
ного-педагога. Ви щедрою рукою сієте те вічне зерно наукової правди в 
житті та творчості українського народу, що прищеплюється у душах 
Ваших численних учнів і шириться та помножується українськими 
високими, середніми та народними школами. Цим самим Ваша нау

134 Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С. Грушевський і 
Academia: ідея, змагання, діяльність. Київ, 1993, стор.64, 156, 158-159.
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ково-педагогічна діяльність вилилась у працях Ваших учеників у цілу 
науково-історичну школу на терені всієї Соборної України”135.

* * *

Нижче подаємо два протоколи засідань Професорської Ради 
УВПІ від 23 вересня (повністю) та 28 вересня (витяг з пункту 7 про 
Грушевського) 1923 року. Протоколи збереглися в машинописі та 
рукописах, ведених секретарем Аркадієм Животко. Повністю 
публікується “Справа професора Грушевського Михайла” в тому 
порядку документів, як вони відклалися (документ 3 за логікою мав би 
бути першим). Усі листи адміністрації УВПІ -  другі машинописні 
примірники, усі листи М.С.Грушевського -  автографи. Скрізь 
повністю зберігається ортографія та правопис оригіналів, скорочення 
розкриваються у квадратних дужках, примітки подаються під асте
риском (*).

Протокол Ч. 7.

Засідання Професорської Ради Інституту 25 /IX. 23 р.
Присутні: Директор Інституту проф. Л. Білецький, проф. С. 

Русова, проф. Ст. Рудницький, проф. Л. Терлецький, проф. М. Тим
ченко, проф. Ф. Швець, проф. Я. Ярема, проф. Є. Іваненко, проф. О. 
Айхельман, проф. Гармаш, лектор В. Богацька, лектор А. Гончаренко, 
лектор Животко, лектор Кабачків, лектор Ф. Стешко, лектор В. 
Січинський, лектор д[окто]р Ріпецький, лектор Ф. Гула. Голова Управи 
УГК М. Шаповал.

Слухали: 1. а) Лист проф. М. Грушевського до проф. М. 
Терлецького в справі заміщення ним катедри історії України при 
Інституті; в) внесені пропозиції щодо листа: 1) заслухавши лист проф. 
М. Грушевського до проф. М. Терлецького Проф[есорська] Рада вважає 
необхідним поставити кандидатуру проф. Грушевського на об
міркування й на голосування, 2) заслухавши лист проф. М. Гру
шевського до проф. М. Терлецького, ще раз запитати офіційно проф. 
Грушевського про його згоду, а також указати умови матерьяльного 
забезпечення в Інституті, що ж до об’єднання з Господарчою] 
Акад[емією], то за Академію Проф[есорська] Рада Інституту не може 
відповідати. 3) Заслухавши лист проф. М. Грушевського до проф. М. 
Терлецького, Проф[есорська] Рада вважає необхідним відкласти 
остаточне вирішення з кандідатурою проф. Грушевського до з’ясу
вання питання, як справа з запрошенням проф. Грушевського стоїть в 
Українській] Господ[арчій] Акад[емії].

Ухвалили: Відкритим голосуванням прийняти пропозицію пер

135 Ювілей академіка М.С. Грушевського 1866-1929. Київ, 1927.



ЧОМУ НЕ БУЛО СТВОРЕНО “ПРАЗЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ”. 251

шу: Заслухавши лист проф. М. Грушевського до проф. М. Терлецького 
Проф[есорська] Рада вважає необхідним поставити кандидатуру проф. 
М. Грушевського на обміркування й на голосування. За резолюцію 
висловилося 12, проти -  4, утрималося -  2. Участь в голосуванню 
брали 18 членів Професорської] Ради.

Слухали: 2. Обговорення кандідатури проф. М.Грушевського.
Ухвалили: Обговоривши кандідатуру проф. М. Грушевського 

приступити до голосування. При таємному голосуванню За кандіда
туру проф. М. Грушевського висловилося -  9, проти -  5, утрималося -  
4; голосувало 18 членів Ради з 19-и присутніх членів.

Слухали: 3. Заяву Голови Управи У.Г.К. М. Шаповала, що він 
в голосуванню участи не брав.

Ухвалили: Принята до відома.
Слухали: 4. а) Пропозицію, що з огляду на неясність в голосу

ванню необхідним є перевести переголосування. в) В зв’язку з внесе
ною пропозицією про переголосування, п. Директор Ін[ститу]ту ста
вить питання про переголосування з боку прінціпового.

Ухвалили: Відкритим голосуванням прийняти в прінціпі необ
хідність переголосования. За переголосования висказалося 11 членів 
Ради з 18-ти голосувавших.

Слухали: 5. Пропозицію про негайне переголосования кандіда
тури проф. М. Грушевського.

Ухвалили: Провести переголосования на слідуючому засіданню 
Професорської] Ради, яке призначити на п’ятницю 28 вересня о 10-ій 
год. ранку в помешк[анні] Українського] Гром[адського] Комітету. За 
те, щоби переголосования відбулося в п’ятницю 28-го о 10-ій год. 
ранку висказалося 9; за негайне переголосования висказалося 7.

2) 3 огляду на пізній час перенести вирішення решти питання 
повістки дня на слідуюче засідання.

Голова Ради Професорів Члени Ради Проф[есорів]
Директор Інституту: С. Русова (підпис)
Л. Білецький (підпис) Ф. Швець (підпис)

Я. Ярема (підпис)
Ф. Стешко (підпис)

Голова Українського] Гром[адського] Коміт[ету]
Секретар Професорської] Ради Аркадій Животко (підпис)

/ЦЦАВО України. Ф.3972, оп.І, спр.177, арк.24 зв -  26/

Витяг з п р о т о к о л у  ч . 8

Засідання Професорської Ради Інституту. 28 /IX. 23 р.
Присутні: Директор Ін[ститу]ту проф. Л. Білецький, проф. Є. 

Іваненко, проф. Ф. Швець, проф. М. Тимченко, проф. М. Терлецький,
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проф. А. Старков, проф. Гармаш, проф. С. Русова, проф. О. Айхельман, 
проф. Я. Ярема, лект. Кушнір, проф. С. Рудницький, лектор Гула, лект. 
Кабачків, лект. Животко, лект. Стешко, лект. д-р Ст. Ріпецький, лект. д- 
р Літов, лект. Січинський, лект. д-р Гончаренко, лект. д-р Русов, лект. 
Щуровська, лект. В. Богацька.

Слухали: 7. 1) Про заміщення катедри Історії України й переве
дення кандідатури проф. М. Грушевського. 2) Заяву проф. Швеця про 
недопущення до голосування лекторів та професорів, які не заміщують 
катедри. 3) Пояснення п. Директора Ін[ститу]ту -  хто має голосувати 
згідно статуту й роз’яснення Українського] Гром[адського] Комітету.

Ухвалили: В переголосованию мають брати участь всі присутні 
члени Професорської Ради. При переголосованию таємному -  за 
кандідатуру проф. Михайла Грушевського висказалося +13; проти -  8, 
утрималось від голосування 2. В наслідок чого ухвалено проф. Ми
хайла Грушевського рахувати обраним до складу Професорської Ради 
по Катедрі історії України.

Голова Професорської Ради Л. Білецький (підпис)
Члени Професорської Ради -  (12 підписів)
Секретар Професорської Ради Аркадій Животко (підпис)

/ЦЦАВО України. Ф.3972, оп.І, спр. 177, арк.26 зв.-28/.

ч. 217
29 вересня 1923 р.
До Високоповажного Пана Професора
Грушевського Михайла Сергієвича!
Цим повідомляється Вас, що ухвалою Професорської Ради 

Українського Вищого Педагогічного Інституту імени М. ДРАГО
МАНОВ А у Празі 28 вересня б[іжучого] р[оку]. Ви обрані в склад 
професорів вищеназванного Інституту по катедрі Історії України.

Згідно пляну наукових дісциплин на Інституті Ви будете 
мати 2 години тижнево.

Платня що-місячно визначена Вам в розмірі 1.500 кор. чесь
ких і 250 кор. чеськ[их] на Вашу дружину.

Дирекція Інституту ласкаво просить Вас, Високоповажний 
Пане Професоре, повідомити про Вашу згоду.

Одночасово повідомляємо Вас, що по відомостям з Української 
Господарської Академії, виклади там соціольогії почнуться з 1 січня

Справа Професора Михайла Грушевського
№1

1924 р.
Секретар Професорської Ради 

Професор JI. Білецький
Директор Інституту 

Арк. Животко
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№2
12.Х. [1] 923*

Високоповажаний Леоніде Миколаєвичу!
Тиждень тому одержав я лист Ваш з 29. IX (ште[м]пель 

почт[овий] 4.Х), і умисно затримав ся кілька день з відповідею, 
чекаючи, чи не одержу чогось анальогичного і з Подєбрадської 
Академії. Але там -  мовчаннє, і се ставить мене в трудне положение. 
Ви певно знаєте, що при всій моїй охоті піти на зустріч бажанням -  
особливо зібраної в пражських школах молодіжи, я на жаль, цілком 
звязаний матеріяльною стороною сього пляну. Тому на першу ж 
пропозіцію подєбрадської колегії я відписав, що готов узяти виклади, 
коли вдасться їм викомбінувати для мене платню понад 3000 і до 3500 
Кг[оп] місячно, і коли взагалі ся справа не відтягнеть ся занадто -  бо 
нині все дуже змінне, і українські школи пражсько-подєбрадські теж 
мабуть не дуже запевнені в своїм істнуванню. (Признаюсь, що се пункт 
і тепер мині не ясний, -  наскільки се зайнятя запевнене, а тут саме 
тепер ідуть поголоски, що Уряд Ч[ехо]-Слов[ацької] Республіки 
заводить усильну економію в видатках на українські ціли). Те що Ви 
тепер ухвалили для мене, обіцює мині тільки половину тої суми, котра 
по моїм обчисленням необхідна, щоб я зміг з своєю сімєю вижити і 
працювати в Празі. Справа ж другої половини зістається неясною.

Тому я поки що прошу Вас, Високоповажаний Леоніде Мико
лаєвичу, переказати Вашій Професорській Колегії мою сердечну 
подяку за вибір та запевнити, що не з браку охоти працювати разом з 
нею на користь української молодіжи стримуюсь я з остаточною 
відповідею, а тільки з боязни, щоб давши згоду тепер, не мусів би я 
відступати від неї, коли б справа не наладилась так, щоб переїзд мій до 
Праги став справді можливим.

З високим поважаннєм
М. Грушевський

№3
Баден, 20. IX. [1]923* 

В[исоко] пов[ажному] М. Терлецькому в Подєбрадах

Високоповажаний Добродію!
На запитаннє Ваше з 13. IX отсим повідомляю, що я згоден 

поставити свою кандидатуру на катедру української історії в Вищім 
Педагогічнім Інституті в Празі, з тим щоб в разі вибору практичне 
переведення сеї справи було довершене в порозумінню з Госпо-

* Штамп УВПІ ім. М. Драгоманова про отримання 17.Х.1923 р. Ч. 248. 
Штамп УВПІ ім. М. Драгоманова про отримання 29.Х.1923 р. Ч. 266.
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дарською Академією в Подєбрадах, від котрої я теж дістав пропозіцію 
зайняти катедру соціольогії.

З високим поважаннєм
М. Грушевський

№4
ч. 272

З листопаду 1923 р.
До В[исоко] Щоважного]
Пана Професора Михайла Сергієвича Грушевського
Дирекція Інституту, довідавшись, що Ви, Пане Професоре, є 

обраний викладати на Кооперативних Курсах Української Селянської 
Спілки у Празі, з платнею 1500 Кг[оп] на місяць, вважає своїм обо- 
вязком довести про се до Вашого відома.

Разом з тим Дирекція Інституту має за шану ласкаво просити 
Вас, Високоповажний Пане Професоре, не відмовити в повідомленні, 
коли можна сподіватися на Ваш приїзд до Праги .

З правдивим поваженням

Секретар Професорської Ради Директор Інституту
Арк. Животко Професор JI. Білецький

№5

Вищому Педагогичному Інститутови ім. Драгоманова в Празі*
Досі я не дістав ніякого повідомлення з Господарської Ака

демії в Подєбрадах, ані не маю паспорта, ані коштів на переїзд. Як Вам 
відомо, я сподівавсь, що моєю основною посадою буде ся посада в 
Господарчій] Академії, і вона мині розвяже сі справи. Тим часом
зайшла осінь, і я мусів тут упорядитись на зиму. Правда, замість
Господарчої] Академії запросила мене на виклади “Селянська Спілка 
на еміграції”, але ся пропозіція переносила справу зовсім в иньшу 
сферу, для мене несподівану, та й таки не розвязувала згаданих 
трудностей. Очевидно, до нового року я вже не рушусь. ІЦо буде по 
новім році, в теперішніх обставинах трудно предвидіти і я не можу 
дати ніяких певних приречень. Жалко, що се все почалось так пізно і 
пішло так не согласовано. Я мав всяку охоту послужити молодіжи, але 
не міг мати ніякого впливу на поладнаннє сеї справи.

Баден. 12. XI .[1]923.
З поважаннєм

М. Грушевський

* Штамп УВПІ ім. М. Драгоманова про отримання 15.ХІ.1923 р. Ч. 297 а.
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№6
Ч. 338 21 грудня 1923 р.

До В[исоко] Щоважного] Професора ГРУШЕВСЬКОГО Михайла 
Прага

Професорська Рада Українського] Вищ[ого] Педагогічного] 
Інституту ім. М. ДРАГОМАНОВА у Празі на своєму засіданні 10 
грудня б[іжучого] р[оку], заслухавши Ваш лист, що Ви до Нового Року 
не можете прибути на виклади до Інституту, ласкаво просить Вас не 
відмовити дати остаточну відповідь з конкретним зазначенням, чи 
зможете Ви прибути до 10 січня 1924 р., в термін, коли після різдвяних 
ферій у Інституті продовжуються виклади.

При цьому подаємо до Вашого відома, в інформаційному по
рядкові, що, на підставі відомостів, які маються в Інституті, справа з 
викладами соціольогії в Українській Господарчій Академії в Подєбра- 
дах відкладається ще на цілий рік.

Секретар Професорської Ради Директор Інституту
Арк. Животко Професор Л. Білецький

№7
Українська Господарська Академія в Чехословацькій Республиці.

Ректор
№2740 Подєбради дня 9.1.1924*.

До Пана Директора
Вищого Педагогичного Інституту у Празі.
Ректорат Академії має за шану сповістити, що Професорська 

Рада економично-кооперативного відділу заслухала в засіданню 30-го 
листопада звернення Українського Педагогичного Інституту від 18-го 
жовтня б[іжучого] р[оку] Ч. 246 в справі запрошення професора М. 
Гру шевського, а також лист останнього в тій же справі та інфор
маційний доклад п[ана] декана, професора Мицюка. Пан декан між 
иншим звертав увагу Ради на умови оплати праці, які поставлені 
професором М. Грушевським, саме забезпечення йому від 3000 і до 
3500 корон чеських місячно.

Рада Відділу прийняла на увагу всі особливости цієї справи і 
постановила, що слідує:

“З огляду на те, що згідно [з] новими плянами навчання 
Відділу курс соціольогії має роспочинатися лише з 5 семестру, вважати 
питання про обсаження дотичної катедри передчасним”.

Ректор Академії, професор І. Шовгенів

* Штамп про отримання УВПІ ім. М .Драгоманова 18.1.1924. Ч. 19. Резолюція 
Л.Білецького: “До діла проф. М. Грушевського”.
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№8

Українському Вищому Педагогичному Інститутови 
ім. Драгоманова в Празі*.

Я одержав Ваше письмо з 21. XII, ч. 338 і дякую за інформацію; 
з огляду на подане в ній я прошу професорську раду прийняти до 
відома, що я не зможу приїхати для викладів і по новім році. Просячи 
передати їй мій привіт, зістаюсь з високим поважаннєм

Мих. Грушевський
Baden bei Wien, Schlossgaße 4 
29.XII. [1]923.
/TI/TARO України. Ф.3972, on .l, спр.200, арк.1-10/.

* Штамп УВПІ ім. М. Драгоманова про отримання 23.1.1924. Ч. 27.


