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Потрібна бібліографія творів М ихайла Грушевського

Ювілейний рік, у якому відзна
чаємо сторіччя з дня народження 
М. Грушевського, найкраще нада
ється для того, щоб нарешті опра
цювати та видати бібліографію всі
єї його творчости. Саме така бібліо
графія була б основним ключем до 
його багатовимірної і багатогранної 
діяльности — наукової, громадської 
та політичної. Першим кроком до 
виготовлення цієї бібліографії мо
ж е бути аналіза досі вж е виданих 
бібліографій праць ювілята. Маємо 
на думці «бібліографію бібліогра
фій», під якою в професійній бі- 
бліологічній літературі розуміється 
реєстрація, опис і критичний огляд 
існуючих бібліографій.

Першу бібліографію праць М. 
Грушевського опрацював у 1906 ро
ці Іван Левицький, один з відомих 
українських бібліографів кінця 19 
та початку 20 століття, надруковану 
в «Науковому збірнику, присвяче
ному Михайлові Грушевському» 
(НТШ, Львів 1906, стор. 1-64). Цей 
збірник появився з приводу 10-річ- 
ної наукової праці Грушевського в 
Галичині. Бібліографія укладена в 
хронологічному порядку, тобто за 
роками опублікованих праць, і скла
дається з таких розділів: І. Розвід
ки, статті, замітки і матеріяли (стор. 
1-14), II. Рецензії, оцінки і ібібліо- 
графічні огляди (стор. 15-45), III. 
Оповідання (стор. 46-47), IV. стат
ті різного змісту (стор. 48-50). Автор 
включив також показник імен та 
географічних місцевостей, обгово
рених у працях Грушевського. Спи
сок охоплює всі праці ювілята за 
1885-1904 роки і нараховує 562 окре
мі позиції. Бібліографія відзнача
ється повнотою і точністю описів.

Продовженням цієї бібліографії 
треба вважати «Матеріяли до бібліо
графії друкованих праць академіка 
Грушевського за 1905-1928 роки» 
(«Ювілейний збірник», том III, вид- 
во Всеукраїнської академії наук, 
Київ 1929, 104 стор.). Показник укла
ли Д. А. Валика, О. Є. Карпінська,

Н. Г. Козель та P. М. Ципкина з 
приводу 60-річчя з дня народження 
М. Грушевського і 40-річчя його на
укової діяльности. Деякі доповнен
ня надіслав зі Львова Володимир 
Дорошенко. У книзі чотири розді
ли: І. Розвідки, статті, замітки, ма
теріяли; II. Красне письменство; 
III. Рецензії; IV. Список праць, уз
гляднених під час друкування бі
бліографії; поданий також абетко
вий список зареєстрованих праць. 
Упорядники використали книжкові 
фонди Всенародної бібліотеки Укра
їни при ВУАН, як також інші нау
кові бібліотеки Києва. У передмові 
зазначено: «Деякі статті, не підпи
сані іменем автора, внесені сюди 
гіпотетично. Деякі, хоч і помічені 
іменем автора, це передруки, зроб
лені часто без його відома, з р із
ними редакційними змінами».

Із замітніших пропусків треба зга
дати «Автобіографію», написану М. 
Грушевським у 1906 та 1926 роках. 
Бібліографічні описи подані точно 
і вичерпно. Реєстр охоплює 1 181 
працю. Разом з бібліографією І. Ле
вицького з 1906 року матимемо та
ким чином 1 743 публікації М. Гру
шевського до 1928 року. Однак не 
вільно забувати, що подана в обох 
бібліографіях кількість праць не є 
точною.

З інших бібліографій згадаємо 
«Бібліографію» Т. Черкаського, на
друковану у збірці оповідань Ми
хайла Грушевського «Під зорями» 
(Кооперативне вид-во «Рух», Київ 
1929, стор. 574-578). Тут зареєстро
вані тільки літературні твори М. 
Грушевського, і то без повного бі
бліографічного опису.

У своїй розвідці «Михайло Гру- 
шевський» чеський професор Яро
слав Бідльо подав в останньому ро
зділі бібліографію коло 60 творів 
українського історика (Jaroslav Bidlo, 
„Michał Hrusevs’kyj“, Ceska Akademie 
ved a umeni, Praha 1935, pp. 37-43).

Слід згадати також англомовний 
«Нарис української історіографії»
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Дмитра Дорошенка та Олександра 
Оглоблина, де подана бібліографія 
праць М. Грушевського (D. Doro- 
shenko and Alexander Ohloblyn, „А 
Survey of Ukrainian Historiography“, 
UVAN, New York 1956, pp. 286-287).

У цій статті не подаються історіо
графічні праці, в яких аналізовані 
історичні досліди М. Грушевського. 
Історіографію Дорошенка-Оглобли
на згадуємо тільки тому, що вона 
подає обширний список наукових 
праць про життя і творчість істори
ка.

У 1966 році А. Григорович видав 
англомовний переклад статті М. 
Грушевського про звичайну схему 
«російської історії» (Andrew Grego- 
rovich, „Selected Bibliography“ in Mi
chael Hrushevsky, „The Traditional 
Scheme of — ,Russian History’“, UVAN, 
Winnipeg 1966, pp. 17-24). При чому 
він опрацював окремий розділ про 
вибрану бібліографію праць Гру
шевського і праць про нього само
го. Крім деяких дрібних неточнос
тей в описах, цей список є добрим 
початком для опрацювання бібліо
графії праць про М. Грушевського. 
Також у статті проф. Н. Полонсь- 
кої-Василенко «Історична наука в 
Україні за совєтської доби та доля 
істориків» («Записки НТШ», том 173, 
Чікаґо 1962, стор. 78-80) знаходимо 
бібліографію праць Грушевського, 
доведену до 1934 року.

*
У радянській історичній бібліо

графії наукова діяльність М. Гру
шевського не промовчується повні
стю, не зважаючи на те, що його 
твори проскрибовані і  вилучені з 
книжкових фондів наукових бібліо
тек на Україні; щоб користуватися 
працями «українського буржуазно
го націоналіста» Михайла С. Гру
шевського, потрібно спеціяльного 
дозволу. Так, у  книзі «Записки об 
ученых трудах действительных чле
нов Академии наук СССР» (Москва, 
1929) знаходимо «Список значитель
ных ученых трудов проф. М. С. 
Грушевского» (стор. 27-28). А  в до
віднику О. І. Шведової «Историки 
СССР» (Москва, 1941) коротко зга
дано про бібліографію праць М. 
Грушевського в київському «Юві

лейному збірнику», зате цромовча- 
но львівську бібліографію. Назагал 
в історичних бібліографіях до 1940 
року були деякі згадки про історич
ні праці М. Грушевського, при чо
му подавався їхній точний бібліо
графічний опис. Для прикладу зга
даємо «Материалы для библиогра
фии по истории народов СССР — 
XVI-XVII вв.» (Ленинград, 1933, 
стор. 145, 150, 154, 166, 168, та 175) 
і «Библиографию русского летопи
сания» (Москва, 1962), де подано ко
ло 40 позицій.

За головною редакцією Милиці В. 
Нєчкіної появилася в 1965 році «Ис
тория исторической науки. Библио
графия», присвячена окремим істо
рикам та історичним установам до
жовтневого періоду, де М. Грушев- 
ському також дано трохи місця, при 
чому зацитовано 13 праць, у  яких 
обговорюються його життя та нау
кова діяльність; включено тут та
кож деякі праці М. Грушевського 
про інших істориків. Усіх бібліо
графічних позицій нараховуємо тут
29. Однак треба підкреслити, що 
промовчано львівську та київську 
бібліографії творчости корифея ук
раїнської історіографії. Це пропу- 
іцення можна пояснити хіба тим, 
що небажано нагадувати, що в 1929 
році в Києві появилася бібліогра
ф ія  праць Грушевського як офі
ційне видання Всеукраїнської ака
демії наук і що М. Грушевський 
був академіком АН СРСР.

Про українську радянську істо
ричну бібліографію не доводиться 
говорити, бо ця ділянка цілковито 
занедбана. Про цей оплаканий стан 
промовисто говорить «Лист до ре
дакції», опублікований у січневому 
числі «Українського історичного 
журнала» за 1965 рік і підписаний 
рядом істориків УРСР.

*
Окремим типом бібліографічних 

довідників можна вважати катало
ги бібліотек, опрацьовані за автор
ським принципом. До найважливі
ших таких бібліотек з найкращими 
збірками слов’янської історії зара
ховуються: Брітанський музей у  
Лондоні, Конгресова бібліотека у 
Вашінґтоні, Національна бібліотека:
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в Парижі і Нью-Йоркська публічна 
бібліотека. Каталоги цих бібліотек 
реєструють видання Михайла Гру
шевського, що знаходяться в посі
данні цих бібліотек, і подають до
кладний бібліографічний опис да
них творів.

У загальному можна сказати, що 
вж е покладено солідні основи для 
опрацювання якнайдокладнішої бі
бліографії наукової праці Михайла
С. Грушевського, зате досьогодні 
бракує бібліографії праць про нього 
■— про його життя та творчість. Са
ме в 100-річчя з дня народження 
великого історика України україн
ські наукові установи на чужині 
повинні б спільним зусиллям вида
ти таку бібліографію, в яку була б 
включена також бібліографія стат
тей та наукових праць про нього. 
Українське історичне товариство у 
США виявило деяку ініціятиву в

цій справі і плянує видати таку бі
бліографію. Треба б зібрати та опи
сати:

а) бібліографічні показники, вида
ні окремо або як частина загальних 
бібліографічних збірників, україн
ською і чужими мовами;

б) каталоги бібліотек, наукових 
установ та архівів, де подаються 
праці М. Грушевського;

в) статті, в яких подана бібліогра
ф ія цих праць;

г) рецензії, біографії та некро
логи;

ґ) історіографічні праці про М. 
Грушевського.

Тепер слово за українськими істо
риками та бібліографами на чужи
ні, які виданням бібліографії тво
рів М. Грушевського і писань про 
нього зможуть якнайтриваліше від
значити його ювілей.

Любомир ВИНАР

Дослідження, повне суперечних

ЕВДОКИЯ М. КОСАЧЕВСКАЯ, 
В о с т о ч н а я  Г а л и ц и я  н а к а 
н у н е  и в п е р и о д  р е в о л ю ц и и  
1 8 4 8 г. Изд-во Львовского универ
ситета, Львов 1965, 150 стор.

Євдокія М. КОСАЧЕВСЬКА. С х  І- 
д н я  Г а л и ч и н а  н а п е р е д о д н і  
і в п е р і о д  р е в о л ю ц і ї  1 8 4 8  
р о к у .  Вид-во Львівського універ
ситету, Львів 1965, 150 стор.

Історія Галичини ще не опрацьо
вана належно, як це твердить також  
і авторка рецензованої книжки. До
сі появилися праці про аґрарну про
блематику Галичини — М. П. Гера
сименко, «Аґрарні відносини в Га
личині в період кризи панщинного 
господарства» (Київ, 1959), і Ф. І. 
Стеблій, «Боротьба селян Східньої 
Галичини проти февдального гніту» 
(Київ, 1961).

Досить трудно писати аналізу га
лицького розвитку, прихильну од
ночасно до українців і до поляків, 
з погляду ортодоксального марксиз
му, коли всім відоме твердження 
«Маркса-Енґельса», що всі малі сло
в’янські народи (тобто неросіяни) — 
це реакціонери, приречені або на 
германізацію, або на русифікацію.

тверджень

Багато іронії також у факті, що 
видавництво Львівського універси
тету видає книжку про Галичину... 
російською мовою.

Не зважаючи на це все, треба бу
ти вдячним Євдокії Марківні Ко- 
сачевській за її труд. Вона ж  мала 
доступ до львівських архівів, мате
ріяли яких майже цілком не вико
ристані. У руках авторки був весь 
архів Головної руської ради (ГРР)
— протоколи засідань і кореспон
денція ГІРР з місцевими радами. 
Частина цих матеріялів, якими ав
торка користувалася в 1940 році, 
загубилася в наслідок другої світо
вої війни і досі не віднайдена. Ко- 
сачевській відомі також державні 
та судові архіви Галичини. Однак її 
дослідження в більшості ґрунтує
ться на працях К. Студинського та
І. Кревецького (виданих НТШ пе
ред війною) і на теперішніх архів
них публікаціях народної Польщі.

Авторка намагається довести, що 
передові польські та україські гру
пи взаємно співпрацювали в 1848 
році і що горезвісний антагонізм 
між поляками й українцями (вклю
чаючи також невизнання національ-


