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ЮВІЛЕЙНИЙ РІК МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО Й УІТ 
(З нагоди 125-ліття з дня народження)

ВСТУП

Діяльність Українського Історичного Товариства безпосередньо в’я
жеться з систематичним вивченням життя, діяльносте і творчосте Ми
хайла Грушевського, одного з найвидатніших діячів українського на
ціонального і державного відродження в 20-му столітті. Саме тому, об
говорюючи головні завдання УІТ з нагоди його 25-ліття, ми писали, 
що на теперішньому етапі діяльносте, будемо «дальше розбудовувати 
грушевськознавство і причинимося до видання епістолярної і іншої 
творчосте, а також дальших досліджень про життя, діяльність і твор
чість найвидатнішого українського історика».1

Уже в 1966 році, з нагоди відзначення 100-ліття народження Михай
ла Грушевського, Товариство і «Український Історик» вирішили запо
чаткувати і розбудувати грушевськознавство, як вийнятково важливу, а 
в тому часі зовсім занедбану, академічну дисципліну українознавства. 
Ми сповнили свій обов’язок, без огляду на різні ускладення і труд
нощі. І сьогодні, в 1991 році, в якому відзначуємо 125-ліття з дня на
родження Михайла Сергійовича, — можемо об’єктивно ствердити, що 
починається новий етап розбудови грушевськознавства, в якому беруть 
участь науковці з України і діяспори.

Як відомо, в совєтській Україні протягом довгих років комуністична 
влада і її офіційна наукова надбудова Академія Наук УРСР фальси
фікували творчу спадщину і діяльність Грушевського як «буржуазного 
націоналіста», а заразом головного ворога комуністичного режиму і 
партійної історіографії в Україні. Його твори були заборонені, а ім’я 
Грушевського стало комуністичним символом «зрадництва рідного на
роду». Нечисленні історики й інші науковці, які мали відвагу покли
катися на праці Грушевського, були переслідувані комуністичною пар
тією і Академією Наук, і подібно, як Михайло Сергійович, стали во
рогами «совєтського народу». Цю ганебну сторінку діяльносте Акаде
мії Наук УРСР слід в майбутньому джерельно і об’єктивно насвітлити.

1 Любомир Винар, «З нагоди 25-річчя Українського Історичного Товарис
тва», Український Історик, т. 27, ч. 1-4, 1990, стор. 9.
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Треба також згадати, що в діяспорі були нечисленні спроби деяких 
дослідників знеславити і зфальшувати наукову і суспільно-політичну 
діяльність Грушевського. Проте ці невдалі спроби з 1966 року можуть 
служити прикладом ненаукового підходу деяких людей до вивчення 
творчости Грушевського, що уважали себе толковими вченими. Ілю
страцією цих методологічно-джерельних недомагань може служити 
стаття «Із нагоди столітнього ювілею історика» (Листи до приятелів, 
1966, чч. 157-159, кн. 5-7).2

Українські наукові і академічні установи (напр. НТШ, УВАН, УВУ і 
інші), як також українознавчі осередки при канадських і американських 
університетах, за вийнятком УІТ, спеціяльно не займалися грушевсь- 
кознавством, а запляноване англомовне видання Історії України Руси, 
яким займалося НТШ в Америці, також не було зреалізоване.3 Це за
недбання грушевськознавства в діяспорі тяжко зрозуміти, якщо ідеться 
про установи, які пов’язувались з його науковою діяльністю. Отже бу
ла потреба заповнити поважну прогалину в науковому українознавстві
— і так головна відповідальність і тягар праці по лінії грушевськознав
ства впав на Українське Історичне Товариство, що постало в 1965 році.

На нашу думку, проф. Олександер Оглоблин, один із найвидатніших 
українських істориків, мав повну рацію, коли ствердив, що завдяки 
діяльності УІТ і його журналу «Український Історик», започатковано 
систематичне наукове вивчення життя і творчости Грушевського, і це 
був початок грушевськознавства як академічної дисципліни. Майже в 
кожному числі «Українського Історика» друкуються матеріяли, присвя
чені Грушевському, а в 1974 році УІТ започаткувало серійне видання 
«Грушевськіяна». В 1966 році появилося спеціяльне число журналу при
свячене 100-літтю з дня народження історика, а у 50-ліття смерти Ми
хайла Грушевського видано черговий спеціяльний том «Українського 
Історика». Крім того появилися окремі монографічні дослідження і до
відкові видання присвячені грушевськознавству. За нашими обчислен
нями в «Українському Історику» і окремих виданнях УІТ появилося 
понад 100 позицій «Грушевськіяни», що охоплювала різні періоди життя 
і різні ділянки творчости Михайла Грушевського.4 Отже УІТ зробило 
доволі багато для розбудови грушевськознавства в роках 1965 до 1991.

2 Ця справа обговорена в нашій статті «Думки з приводу п’ятдесятих роко
вин смерти Михайла Грушевського», Український Історик, том 21, ч. 1-4, 1984, 
стор. 17. Ідеться про статтю О. Пріцака.

3 Петро Стерчо, «До видання Історії України Руси в англійській мові», Укра
їнський Історик, том 21, ч. 14, 1984, стор. 238-250.

4 В архіві «Українського Історика» знаходиться статистичне зіставлення 
«Грушевськіяни» в Українському Історику за роки 1963 до 1983. Автором цих 
статистичних даних є відомий бібліограф Л. Биковський, який пише, що в 
журналі за вищезгадані роки видруковано 60 окремих бібліографічних оди
ниць «Грушевськіяни». Віримо, що в короткому часі появиться стаття про ви
дання УІТ, присвячені грушевськознавству протягом останних 27 років.
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Тепер виринає основне питання: що запляновано і зреалізовано у 
зв’язку із ювілейним роком Грушевського в 1991 році в контексті 
діяльности УІТ і інших наукових установ в Україні і на Заході? На це 
питання доволі важко дати задовільну відповідь — ювілейний рік Гру
шевського кінчається аж у грудні 1991 року. Проте вже тепер виринає 
потреба бодай коротко обговорити окремі питання, пов’язані із відзна
ченням 125-ліття народження Михайла Сергійовича Грушевського. Тут 
ідеться про подання правдивих даних і зроблення певних висновків, 
які допоможуть краще зрозуміти теперішній стан грушевськознавства. 
Часто буває, що з нагоди певних наукових відзначень і взагалі нау
кової діяльности творяться леґенди, подаються неповні, а навіть фаль
шиві інтерпретації, що не дозволяють дослідникам задовільно від
творити певні події або діяльність поодиноких установ. Будемо стара
тися, щоб наша стаття базувалася на джерелах і не впала жертвою 
непотрібних «леґенд».

ПРОГОЛОШЕННЯ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ М. ГРУШЕВСЬКОГО

Проголошення 1991 року Ювілейним Роком Михайла Грушевського 
для відзначення 125-ліття з дня його народження, має свою історію. 
Ще на початку 1990 ми вирішили проголосити наступний рік ювілей
ним роком історика в діяспорі, а також в Україні. Я уважав, що у 
зв’язку із підготовою І Конгресу Міжнародної асоціяції україністів, 
який був заплянований на кінець серпня, цей задум треба за всяку 
ціну зреалізувати.5 Ішлося про принципову справу, яка не обмежува
лася лише до проголошення ювілейного року, але також ми думали, 
що треба сконфронтувати під час цього конгресу совєтських україн
ських партійних істориків, які ввесь час фальсифікували творчість Гру
шевського. Зміна настанови до історика прийшла пізніше.

Як відомо, у 1988 році в «Літературній Україні» і інших виданнях 
появилися статті в обороні національної і наукової чести Грушевського,6

5 Конгрес відбувся в днях 27 серпня до 3 вересня 1990 року. Офіційно його 
зорганізували такі установи: Міжнародна асоціяція україністів (МАУ), Акаде
мія Наук Української РСР і Республіканська асоціяція україністів.

З тематики грушевськознавства виголошено дві основні доповіді: Любомир 
Винар, «Михайло Грушевський і його вплив на розвиток української наукової 
історіографії» і Аркадій Жуковський, «М. Грушевський і журнал „Україна”».

6 Тут згадаємо статтю Сергія Білоконя, «Михайло Грушевський», в якій ав
тор писав про «колосальне значення його наукової спадщини», яку влада не 
могла заборонити, бо це «демонтує історичну свідомість не тільки українців, 
не тільки їх деморалізує. За великим рахунком, такі акції руйнують нашу дер
жаву» Літературна Україна, ч. 29, 1988, стор. 3.

Партійний історик В. Сарбей, завідуючий відділом історії капіталізму Інсти
туту АН У РСР, дав відповідь Білоконю в статті «Як нам ставитися до М. Гру
шевського», Радянська Україна, 27 серпня 1988, в якій твердив, що «в радянсь
ких істориків немає підстав переглядати своє загальне критичне ставлення до
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а це створювало пригожий грунт для реалізації наших плянів, які рів
ночасно могли допровадити до співпраці і творчого діялогу між укра
їнськими істориками з України і Заходу. Також в 1990 році ми відзна- 
чували 25-ліття Українського Історичного Товариства і, на нашу думку, 
це був відповідний час для впровадження і поширення грушевсь- 
кознавства в Україні. Під час відбуття конференції УВУ і УІТ в Мюн
хені, присв’яченої 25-літтю діяльности Товариства (24 і 25 серпня 1990 
р.) перший раз проголошено в Европі ювілейний рік Грушевського, а 
також голова Товариства поінформував учасників конференції, що він 
плянує у Києві під час наукового конгресу також проголосити між
народний ювілейний рік Грушевського7 в Україні.

Дня 29 серпня 1990 року в Актовому залі Інституту Історії АН, під 
час сесії «Проблеми української історіографії та історіософії» Секції 
III міжнародного конгресу у Києві, автор цих рядків проголосив з ра
мені Українського Історичного Товариства, після виголошеної ним до
повіді про Михайла Сергійовича, ювілейний рік М. Грушевського і 
просив, щоб учасники конгресу прилучилися до ювілею УІТ. Учасники 
сесії прийняли цю пропозицію, і вона була включена до «Резолюцій 
III секції конґресу», що відбулося в Актовому залу Київського філіялу 
Центрального музею, вул. Хрещатик 2; «Резолюції III секції конґресу 
були подані до затвердження пленарним зібранням. Від УІТ були дві 
резолюції, які відчитав проф. О. Пріцак, керівник III секції Конгресу 
в такому порядку (з огляду на важливість цих документів, подаємо їх 
повністю):

1) Підтримати пропозицію голови Українського історичного товарис
тва (Кент, Огайо, США) проф. Любомира Винара про оголошення 1991 р. 
ювілейним роком Михайла Грушевського.

2) Запропонувати ЦК КПУ скасувати сталінську постанову і тези «До 
Возз’єднання України з Росією», засудивши тези, як такі, що брутально 
фальсифікують історію України.8

Треба ствердити, що після відчитання цих двох резолюцій учасники 
конґресу довготривалими оплесками їх одобрили. Це була найбільш

творчої спадщини Грушевського, відмовлятися від критичного сприйняття йо
го історичної концепції і викриття у ній хибних буржуазно-націоналістичних 
та ідеалістичних положень». Саме Сарбей є добрим прикладом партісторика- 
фальсифікатора діяльности і творчости Грушевського. У Києві ми бажали пе
ред ширшим кругом слухачів сконфронтувати парт-істориків і їхні фальшиві 
інтерпретації історичної спадщини Грушевського. Це завдання, у значній мірі, 
ми виконали під час київського конґресу в 1990 році.

7 Інформація про це перше проголошення ювілейного року Грушевського 
подана в статті «Український Вільний Університет і У.І.Т.», Український Істо
рик, т. 27, 1990, стор. 215.

8 Треба згадати, що друга резолюція була звернена до Академії Наук, але в 
остаточній версії подали «ЦК КПУ». Докладніше про цю справу в статті: JI. 
Винар, «Резолюції Першого міжнародного конґресу», Мета, ч. 2, 1991.
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спонтанна овація на заключній сесії конгресу. Згодом я писав, що для 
мене було ясно, що таке спонтанне прийняття цих резолюцій «вказувало 
на те, що відродження української наукової історіографії в Україні є 
на добрій дорозі»,9 а домінування в Україні партійної історіографії, у 
відносно короткому часі, закінчиться. Не зважаючи на затвердження 
цих резолюцій, до сьогоднішного дня вони не були опубліковані в офі
ційних виданнях МАУ або інших наукових виданнях в Україні. Вийнят- 
ком є видання Української республиканської партії «Самостійна Укра
їна» в якому ці резолюції були опубліковані, як вступ до моєї статті.10

До сьогоднішнього дня МАУ не видала спеціяльного звернення з 
нагоди 125-ліття народження Михайла Грушевського, без огляду на те, 
що учасники першого міжнародного конгресу МАУ піддержали прого
лошення УІТ ювілейного року Грушевського в 1991 році.

Дня 17 жовтня 1990 року в Торонті відбулася наукова конференція 
УІТ у співпраці з Науковою Радою при СКВУ н.т. «Сучасний стан 
української історичної науки в Україні і діяспорі». Під час відкриття 
конференції Голова УІТ «проголосив 1991 рік (роковин 125-ліття нар- 
один Михайла Грушевського) ювілейним Роком Грушевського, що йо
го гідно відзначать науковці в Україні і діяспорі».11

Наступне проголошення ювілейного Року М. Грушевського відбуло
ся у Франції, під час наукової конференції, зорганізованої НТШ у Ев- 
ропі і УІТ при співпраці Академічного комітету для відзначення 125- 
ліття народин історика. Конференція була присвячена ювілеєві Гру
шевського і відбулася в Парижі 9 червня 1991 р. в Бібліотеці ім. Симо- 
на Петлюри.12

Під час відбуття 10 річної конференції «Україна і Захід» в Ілліной- 
ському університеті в Урбані (17-22 червня 1991), що її улаштувала 
Українська науково-дослідча програма, одну сесію присвячено відзна
ченню 125-ліття народження Михайла Грушевського. Після виголо
шення доповіді, н.т. «Михайло Грушевський і українське національне 
відродження» Голова УІТ поінформував присутніх про проголошення 
міжнародного наукового ювілею Грушевського, що його наукові уста

9 Любомир Винар, «Відродження національної історіографії в Україні», 
Свобода, ч. 215, 8 листопада 1990.

10 Любомир Винар, «Пізнайте істину, а істина освободить Вас... (Відроджен
ня української національної історіографії в Україні)», Самостійна Україна 
(Київ), ч. 5, 5 травня 1991.

Цікаво згадати, що до статті видруковано рівночасно «Коментар доктора 
М. Брайчевського», який в основному погоджувався з моїми думками відносно 
сучасного стану історіографії в Україні.

11 «Наукова конференція УІТ в Торонті», Український Історик, т. 27, 1990, 
стор. 215-216.

12 «У Парижі відбулася Наукова Конференція, присвячена М. Грушевсько- 
му», Новий Шлях (Торонто), ч. 27, 6 липня 1991; «Відбулася конференція, при
свячена 125-літтю М. Грушевського», Свобода, ч. 128, 9 липня 1991.
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нови будуть відзначувати конференціями і спеціяльними виданнями в 
різних країнах світу.13

В днях 25 до 29 серпня відбулася у Львові міжнародна наукова кон
ференція присвячена Грушевському, що її зорганізували НТШ, УІТ і 
РАУ. На конференції не проголошувано ювілейного року історика, то
му що він уже був проголошений Українським Історичним Товарис
твом. В Україні появилися в пресі вістки про це проголошення, мовляв 
«1991-ий рік Українське Історичне Товариство проголосило роком Ми
хайла Грушевського і адресує громадськості України своє звернен
ня».14 Деякі учасники міжнародної конференції думали, що під час 
конгресу МАУ львівське НТШ дало ініціятиву до проголошення юві
лейного року найвидатнішого голови і члена НТШ, але, як вже було 
згадано, єдині пропозиції-резолюція в цій справі була видвигнена в Ки
єві головою Українського Історичного Т-ва. Про проголошення львівсь
кого НТШ нам нічого не відомо, а також жодного звернення в цій 
справі ми не читали. Також жодне звернення з нагоди ювілею не було 
видане Історичним Інститутом А.Н. у Києві, ані іншими науковими 
установами. В квітні 1991 року Президія Секретаріяту Світового Кон
гресу Світових Українців (СКВУ) у співпраці з Науковою Радою при 
СКВУ, видали спеціяльне звернення «У 125-ліття народження Михайла 
Грушевського», в якому дали повну піддержку проголошенню «Між
народного ювілейного року Михайла Грушевського», що його прого
лосило Українське Історичне Товариство.15 Рівночасно Президія СКВУ 
проголосила «рік 1991 — Роком Михайла Грушевського у зв’язку з від
значенням 125-ліття з дня його народження». Співпраця СКВУ з УІТ в 
справі відзначення ювілею Грушевського має моральне значення, як
що ідеться про центральну установу українців в діяспорі і допомогу 
Президії і Наукової Ради СКВУ як головного координатора праці нау
кових установ в діяспорі в діяльності УІТ.

Офіційне «Звернення Українського Історичного Товариства з нагоди 
125 ліття з дня народження Михайла Грушевського» вийшло з датою 
22 січня 1991 року і було друковане в різних українських часописах в 
Европі, Канаді і Америці.16 У зверненні підкреслено усі ділянки діяль-

13 Сесія Грушевського відбулася у вівторок, 18 червня. Предсідником сесії 
був о. проф. д-р Олександер Баран, президент УВАН в Канаді.

14 Євген Пшеничний, «Рік Михайла Грушевського», Молода Галичина 
(Львів), ч. 72, 18 червня 1991 p.; Віктор Заруба, «Рік Михайла Сергійовича (До 
125-річчя М. С. Грушевського)», Собор (Дніпропетровськ), ч. 6 (8), 16 лютого 
1991.

15 «У 125-ліття народження Михайла Грушевського. Звернення СКВУ», 
Українські Вісті, ч. 17, 1991.

16 «Звернення УІТ» видрукувано в таких виданнях: Свобода, 15.XI. 1990; 
Українські вісті, ч. 6, 10 лютого 1991; Церква і життя (Австралія), ч. 9, 3 бе
резня 1991; Жіночий світ (Канада), ч. З, березень 1991; Український голос (Ка
нада), 4 березня 1991; Гомін України (Канада), 24 квітня 1991; Українська Думка 
(Лондон), 30 травня 1991 р.
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ности і творчости М. Грушевського, а заразом наголошено співпрацю 
з іншими науковими установами, з якими УІТ співпрацює в організа
ції конференцій і взагалі в тривалому відзначенню 125-ліття «великого 
сина українського народу, який ціле життя присв’ятив праці і боротьбі 
за краще майбутнє України».

Докладніші інформації про відзначення 125-ліття з дня народження 
М. Грушевського подано в статті «Міжнародний ювілейний рік М. 
Грушевського».17

КОНФЕРЕНЦІЇ І ЗЇЗДИ

У «Зверненні» УІТ окремий розділ присвячений заплянованим кон
ференціям і з’їздам. Зокрема згадано, що «НТШ у Львові і Українське 
Історичне Товариство плянують відбути міжнародню наукову конфе
ренцію присв’ячену відзначенню 125-ліття народження Михайла Гру
шевського». Виринає питання, що з цих запроектованих конференцій 
зреалізовано? Підготова ювілейних конференцій УІТ у співпраці з ін
шими науковими установами також має свою «передісторію». Тут 
ідеться про відзначення 125-ліття народин Грушевського в Україні і в 
діяспорі.

Зв’язки з науковцями з Києва встановлено під час основуючих збо
рів Американської асоціяції україністів, що відбулися в Гарвардському 
університеті в 1989 році. Зокрема ішлося про обговоренна науково-ви- 
давничих плянів Археографічної комісії Академії Наук в Києві, яка 
займалася уложенням пляну для видання епістолярної спадщини Гру
шевського і перевидання Історії України-Руси. Ці зв’язки скріпилися в
1990 році під час відбуття міжнародного конгресу україністів в Києві. 
Там, автор цих рядків, мав змогу зустрінутися і обговорити питання 
співпраці з істориками зі Львова, Києва, Дніпропетровська, Ужгороду 
і інших місцевостей. Ми згадували про можливість спільного відбуття 
конференції, присв’яченої Грушевському і в світлі прийняття нашої ре
золюції про Ювілейний Рік Грушевського, все виглядало оптимістич
но. Автор цих рядків познайомився з головою львівського НТШ д-р О. 
Романовим, з яким обговорено можливість відбуття загальної конфе
ренції, присв’яченої 125-літтю народження Грушевського. Вже 18 
жовтня 1990 р. ми одержали офіційне повідомлення від НТШ у Льво
ві, що міжнародну наукову конференцію «ми згідні провести спільно з 
УІТ.18 Також ми одержали листа від проф. Я. Ісаєвича, голови Львів

В Україні роздано «Звернення УІТ» в Києві, Дніпропетровську і під час нау
кового конгресу, присвяченого М. Грушевському у Львові.

17 «Міжнародний ювілейний рік М. Грушевського», Літопис УІТ, ч. 7, лю
тий 1991 (ця сторінка УІТ періодично друкується в щоденнику Свобода. Цей 
випуск появився в «Свободі» ч. 29, 13 лютого 1991.

18 Лист голови НТШ у Львові О. Романова до Л. Винара з 18 жовтня 1990. 
В листі голова писав: «З радістю зустрічаємо Ваше бажання активно причи
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ської обласної організації Українського товариства збереження пам’я
ток і директора Інституту суспільних наук АН у Львові, що «на про
хання Академії наук, погодився створити загальноукраїнський ювілей
ний комітет, який повинен заплянувати додаткові заходи відзначення 
річниці».19 На нашу думку, в Україні повинно відбутися одне соборне 
всеукраїнське відзначення 125-ліття народин М. Грушевського, який 
завжди у своїй діяльности підкреслював соборницький підхід до важ
ливих справ і соборницьку дію. Я зі своїми думками поділився з голо
вою НТШ і деякими членами Академії — але, як я вичув, до такого 
соборницького відзначення Грушевського, який науково працював у 
Києві і Львові, не було вирозуміння, мовляв «хай вони роблять свою 
конференцію, а ми свою» — і я вирішив більше в цю справу не мі
шатися. Можна лиш шкодувати, що в Україні НТШ у Львові і київсь
ка Академія Наук не могли договоритися до тіснішої співпраці в спра
ві організування міжнародної конференції.

Натомість в діяспорі справа соборницько-наукового відзначення юві
лею Грушевського, на нашу думку, була краще зреалізована. Ми ство
рили «Академічний комітет для відзначення 125-ліття з дня народжен
ня Михайла Грушевського», який діяв при Президії УІТ. Комітет пов
став у співпраці з Науковою Радою при СКВУ, який складався з ор
ганізаторів українського наукового життя в діяспорі, які дуже часто 
очолювали українські наукові установи або українознавчі осередки при 
канадських і американських університетах. Комітет діє, як «дорадчий 
орган у справі організації наукових конференцій, спеціяльних видань і 
інших питань, пов’язаних з розбудовою грушевськознавства».20 Комі
тет цю допоміжню ролю задовільно сповняв і віримо, що в майбутньо

нитися до ювілейного року М. Грушевського, отже я детально інформую Вас 
про ініціятиви, щодо яких я вже побіжно розмовляв з Вами і в Києві і в 
Славську». Звичайно, у Києві я інформував О. Романова, що ініціятива юві
лейного відзначення вже давно була видвигнута УІТ, і тому у Києві ми про
голосили Ювілейний Рік Грушевського.

19 Лист Я. Ісаєвича до Л. Винара писаний правдоподібно на початку жовт
ня 1990 р. (без дати). Автор листа м.і. писав: «Щиро дякуємо Вам і Управі 
Українського Історичного Товариства за згоду бути коспонзором пам’ятника 
М. Грушевському (це могло б коштувати бл. 10 тис. дол.) або спонзором па
м’ятної таблиці на будинку університету». Під час мого побуту у Києві і Львові 
в серпні 1990 р., я уважав обов’язком українських наукових установ в діяспорі 
морально і матеріяльно піддержати побудову пам’ятника Грушевському у 
Львові і Києві. Президія УІТ вирішила бути коспонзором пам’ятника або про- 
пам’ятної таблиці Грушевського у Львові.

20 Докладніше в статті «Створено Комітет для відзначення ювілею Грушев
ського», Свобода, ч. 71, 1991; «Ювілей М. Грушевського», Українське Слово (Па
риж), ч. 58, 1991; «Створено комітет ювілею Грушевського», Українські Вісті 
(Детройт), ч. 17, 1991; «Створено комітет для відзначення ювілею акад. Ми
хайла Грушевського», Церква і життя (Австралія), ч. 18, 1991; «Створено Ко
мітет для відзначення ювілею М. Грушевського», Народна воля (Скрентон), ч. 
20, 1991.
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му він дальше зможе діяти і допомагати в розбудові грушевськознав- 
ства.

На Заході ми заплянували відбути три головні наукові конференції: 
в Европі, Америці і Канаді. Крім того різні наукові установи робили 
окремі доповіді, присвячені М. Грушевському, але в нашій статті не
має змоги їх перечислити — тому обмежуємося лише до конференцій.

Перша наукова ювілейна конференція відбулася 9 червня 1991 року 
заходами Наукового Товариства ім. Т. Шевченка в Европі й Українсь
кого Історичного Товариства. Її програму підготовили голова УІТ і го
лова ЕНТШ. Треба відмітити, що це була перша конференція, присвя
чена ювілеєві Михайла Грушевського, в якій відчитано доповіді україн
ських вчених з України, Америки, Канади, Франції і Польщі. Це була 
вийнятково успішна конференція, яка наглядно виказала гармонійну 
співпрацю між НТШ і УІТ.21

Окрема ювілейна сесія, присвячена М. Грушевському, відбулася під 
час 10-ої річної українознавчої конференції, зорганізованої Українсь
кою науково-дослідчою програмою при Іллінойському університеті в 
місяці червні, і ми вже про цю сесію згадували.

У Львові в днях 27 до 29 серпня відбулася Міжнародна ювілейна 
групова конференція, присвячена 125-ій річниці від дня народження 
М. Грушевського. Конференцію зорганізувало Наукове Товариство ім. 
Шевченка у Львові, Українське Історичне Товариство і Республикансь- 
ка Асоціяція українознавців (РАУ). Пізніше, правдоподібно під кінець 
червня, приступило до спонзорування конференції НТШ в Америці.22

21 Інформації в статті «Відбулася ювілейна конференція Грушевського», 
Українські вісті, ч. 29, 21 липня 1991; «У Парижі відбулася наукова конферен
ція, присвячена М. Грушевському», Новий шлях (Торонто), ч. 27, 6 липня 1991; 
«Відбулася конференція, присвячена 125-літтю М. Грушевського», Свобода, ч. 
128, 9 липня 1991.

22 Нам тяжко встановити точну дату приступлення НТШ в Америці до ор
ганізації конференції через деякі суперечні вістки. В офіційному повідомлені 
Олега Романова і І. Дзюби п.н. «До ювілею М. Грушевського» з 11 квітня 1991 
року (Літературна Україна, ч. 15, 1991) виразно подано, що «організаторами 
(конференції Л.В.) виступають Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Рес- 
публиканська асоціяція українознавства (РАУ) та Українське історичне товариство 
(США). Також в офіційній сторінці НТШ в Америці («Вісті Наукового Това
риства ім. Т. Шевченка», ч. 13, «Свобода» ч. 68 за 12 квітня) виразно написано 
що «Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗСА і у Львові вирішило восени цьо
го року відбути окремі наукові конференції (підкреслення моє)... В ЗСА така 
конференція відбудеться при співпраці УВАН і УНІГУ». Натомість вже в «По
відомленню НТШ», яке появилося в Свободі, ч. 121 за 27 червня 1991 року, вже 
бачимо підпис Леоніда Рудницького, голови НТШ у США, який підписує за 
«Організаційний комітет». УІТ від самого початку заступало думку, щоб в кон
гресі взяло участь якнайбільше наукових установ, але про участь АНТШ, як 
організатора конференції, ми довідалися зі «Свободи» під кінець червня. Ві
римо, що НТШ у Львові точно з’ясує дату приступлення НТШ у Америці до 
організаційного комітету.
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Без перебільшення можна сказати, що ця конференція, без уваги на 
деякі недотягнення, причиниться до дальшого розвитку грушевсько- 
знавства. Тут лиш зазначимо, що доповідачами на конференції були 
«старі» і «молоді» грушевськознавці з різних місцевостей України, 
Америки, Франції, Польщі, Італії, Чехо-Словаччини й інших країн. Ви
голошено дев’ять доповідей на пленарних засіданнях і вислухано 42 
доповіді на трьох секційних засіданнях. Обширніше про цю імпрезу 
напишем іншим разом. Покищо коротко з’ясуємо вклад УІТ в підго- 
тову і реалізацію цієї першої міжнародної конференції, присвяченої 
Грушевському, що відбулася в Україні. Ми вже згадали, що перші роз
мови про відбуття конференції відбулися в 1990 році в Києві, Львові і 
Славську. Вони продовжувалися між головою УІТ і головою НТШ в 
днях 3 і 4 грудня в Кенті в хаті автора цих рядків. До Організаційного 
Комітету конференції при кінці 1990 і на початку 1991 року входили 
голови трьох установ: Олег Романів від НТШ у Львові, Іван Дзюба від 
РАУ у Києві і Любомир Винар від УІТ. Наступні наради Організацій
ного Комітету відбулися в Іллінойському університеті під час 10-ої 
українознавчої конференції (червень 1991). У цій конференції брали 
участь Любомир Винар (голова УІТ), Іван Дзюба (голова РАУ) і Олег 
Купчинський (секретар НТШ у Львові), який офіційно заступав голову 
НТШ. Програму нарад виповнили організаційні справи, обговорення 
фінансових зобов’язань і спільного видання наукового збірника з до
повідями з конференції.23 Без сумніву, у Львові в НТШ напевно від
булися засідання, присвячені технічним справам підготови конферен
ції, господарем якої було львівське НТШ. Вже в квітні 1991 року в 
українській пресі появилася інформативна коротка стаття «У Львові 
підготовляють конференцію для відзначення роковин М. Грушевсько- 
го»24 в якій, на основі листа голови НТШ з березня 1991 року подано 
інформацію про підготову конференції (побудову пам’ятника і встано
влену львівським НТШ «медалю ім. М. Грушевського»). За нашими 
підрахунками 14 членів УІТ з Европи, Америки і України виголосили 
на конференції доповіді і поважно збагатили грушевськознавчу тема
тику. Також треба згадати, що під час конгресу сім наукових установ 
висловили повне признання і подяку найстаршому і одному із найви- 
датніших українських істориків — проф. Олександрові Оглоблину,

23 «Наради Організаційного Комітету підготови міжнародної конференції у 
Львові, присвяченої 125-літтю з дня народження Михайла Грушевського» (ма
шинопис, 21 червня 1991 р.). Цю записку виготовлено для пригадки усім ор
ганізаторам конференції.

24 Свобода, ч. 77, 1991. Програму ювілейної конференції подано в брошурі
— Наукове Товариство ім. Шевченка, Республиканська асоціяція україністів, 
Українське історичне товариство, Михайло Грушевський — визначний український 
вчений, державний діяч, громадянин. (Міжнародна ювілейна конференція, при
свячена 125-й річниці від дня народження, Львів 27-29 серпня 1991 року), 
Львів, 1991, 14 стор.
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дійсному і почесному членові НТШ, почесному президентові УВАН і 
УІТ, який заслуговує на вийняткове відзначення за наукову творчість і 
академічну діяльність. Саме ювілейний рік М. Грушевського надавався 
для відзначення теперішнього найвидатнішого Українського історика.

У Києві 27 вересня відбулася урочиста сесія Загальних зборів Ака
демії Наук України (це нова назва бувшої АН УРСР), присвячена 125- 
річчю з дня народження Михайла Сергійовича. Важливо зазначити, 
що сесія відбулася в «Будинку Вчителя», себто в бувшому будинку 
Української Центральної Ради. Її відкрив президент АН Євген Патон, 
який повідомив, що один з гуманітарних інститутів АН буде носити 
ім’я М. Грушевського. Як відомо, Інститут історії АН, який тепер очо
лює акад. Кондуфор, найбільше причинився до фальсифікації життя і 
творчости акад. Грушевського. Також в столиці України відкрито дві 
виставки присв’ячені М. С. Грушевському: першу в Музеї історії Киє
ва, другу в Державному музеї літератури України.25

Побажано, щоб в 1996 році під час відзначення 130-ліття з дня на
родження Михайла Грушевського, головні наукові установи в Україні і 
діяспорі спільно зорганізували міжнародну наукову конференцію в сто
лиці України. Вже тепер треба планувати цю наукову імпрезу.

В Америці головна ювілейна наукова конференція «Михайло Гру
шевський в історії України» відбулася в днях 19-20 жовтня 1991 року 
в приміщенні Української Вільної Академії Наук у СІЛА. Її зорганізу
вав Академічний комітет для відзначення 125 ліття з дня народження 
Михайла Грушевського при співпраці з Науковою Радою при СКВУ. 
Конференція мала всеукраїнський науковий характер з участю різних 
Генерацій українських істориків з діяспори і України. Це перший раз 
в Америці відбулася наукова конференція, присвячена М. Грушевсько
му, яка охоплювала історіографічну, літературознавчу, джерелознавчу, 
бібліографічну і інші ділянки.26

В листопаді в Торонті має відбутися кінцева ювілейна конференція, 
зорганізована Академічним Комітетом, Українським Історичним Това
риством, Науковим Товариством ім. Шевченка при співпраці Наукової 
Ради СКВУ. Крім того, напевно, відбудуться на різних наукових фору
мах індивідуальні доповіді, присвячені 125-літтю народження М. Гру
шевського.

Назагал можна ствердити, що УІТ відіграло одну з центральних 
роль в організації наукових ювілейних конференцій на Заході і в 
Україні. Ми продовжували нашу традицію з 1966 і 1984 років, в яких 
УІТ тривало відзначувало пам’ять Великого Українця.

25 С. Печера, «Повернення М. С. Грушевського», Культура і життя (Київ), 
ч. 41, 12 жовтня 1991. У числі Літературної України за 26 вересня 1991 р. (ч. 
39) містяться статті присв’ячені ювілеєві М. Грушевського.

26 Любомир Винар, «Наукове відзначення ювілею М. Грушевського», Сво
бода, ч. 191, 1991 р.
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ВИДАННЯ

В ювілейному році різні наукові установи заплянували видання, при
свячені різним аспектам творчосте і діяльносте Грушевського. Деякі з 
цих проектів вже є в процесі зреалізування, деякі появляться дещо 
пізніше. Спершу коротко обговоримо видавничі пляни УІТ.

Два випуски «Українського Історика» в 1991 році присвячено М. 
Грушевському. Біжучий випуск (ч. 1-2) містить важливі матеріяли гру- 
шевськіяни, а наступний випуск появляється у формі Наукового Збір
ника, в якому друкуються важливі дослідження життя і творчосте Гру
шевського, як також архівні матеріяли. Цей збірник з черги буде вже 
четвертим, спеціяльним томом присвяченим Михайлові Грушевському. 
В ньому також будуть друковані деякі матеріяли із ювілейних конфе
ренцій Грушевського в Америці, Европі й Україні. Також під фірмою 
НТШ, УІТ і РАУ має появитися збірник доповідей, виголошених на 
львівській міжнародній конференції у Львові.

З інших видань, які вже появляються, треба згадати збірку статтей 
М. Грушевського, На порозі Нової України з окремим розділом джерель
них матеріялів до історії України, періоду Центральної Ради.

Окремо появиться видання УІТ Михайло Грушевський: студії і дже
рельні матеріяли — збірка монографічних досліджень про Грушевсь
кого як історика і організатора наукового життя і монографія Михайло 
Грушевський — будівничий української держави в 1917-1918 роках. Вже 
готується збірка спогадів співробітників історика п.н. Сучасники про 
Михайла Грушевського. У співпраці з Міжнародним товариством Гру
шевського готуються два випуски Грушевськіяни з дослідженнями і 
джерельними матеріялами. Це видання плянуємо відповідно пошири
ти і є можливість, що воно переміниться в щорічні збірники грушев- 
ськознавства. Ще згадаємо, що УІТ спільно з Археографічною ко
місією Академії Наук у Києві видає бібліографічний збірник, в яко
му бібліографія праць Грушевського буде доведена до 1990 року. З 
незалежних від нас причин, цей збірник досі не появився.

На нашу думку, цей плян УІТ зреалізується протягом відносно ко
роткого часу, якщо буде відповідна матеріяльна основа. Немає сумні
ву, що запляновані видання причиняться до дальшого розвитку гру- 
шевськознавства.

Треба згадати, що заходами Академії Наук (Археографічна комісія 
і Інститут Історії України АН), УНІГУ і Канадського інституту україн
ських студій при Альбертійському університеті перевидано в 1991 пер
ший том Історії України-Руси. На міжнародній конференції Грушевсь
кого у Львові прийнято через аклямацію резолюцію, щоб це переви
дання появилося в кращому технічному оформлені і справді було юві
лейним виданням. Можна зауважити, що перше перевидання Історії 
України Руси, що появилося у видавництві «Книгоспілка» в Нью Йорку



ЮВІЛЕЙНИЙ РІК МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО Й УІТ 21

в роках 1954-1958, під технічним оглядом виглядає краще і можна ди
вуватися, що три установи, які фірмують це друге репринтне видання, 
не спромоглися на кращий папір і краще оформлення видання. Але 
можна радіти, що взагалі це видання Історії України Руси появилося в 
Україні. Як відомо, Канадський інститут українських студій готує ан
гломовний переклад цієї многотомної історії України М. Грушевсько- 
го.

Тут, з огляду на обмежене місце, не можемо подати повного пере
гляду видань М. Грушевського і про нього в ювілейному році. Це зро
бимо в окремому дослідженні. Покищо лиш можна ствердити, що нау
кові установи в Україні і на Заході включилися в розбудову грушевсь- 
кознавства і зачинають видавати дослідження і архівні матеріяли, при
свячені М. Грушевському і його добі. Це значно поширює наукову і 
джерельну основу грушевськознавства.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАУКОВА СТРУКТУРА

Розвиток досліджень життя і творчости М. Грушевського безпосе
редньо в’яжеться з науковими установами, які сприяють цим дослідам. 
Можна без перебільшення ствердити, що Українське Історичне Това
риство не лише заініціювало грушевськознавство, але систематично 
займається поширенням цієї ділянки українознавства. При Товаристві 
існує Комісія для вивчення діяльносте і творчости Михайла Грушевсь
кого.27 Її завдання є плянувати видання творів Грушевського, а також 
дослідження і видання архівних матеріялів про історика і його добу.

Як вже було згадано раніше, на сторінках офіціозу УІТ — «Україн
ського Історика» запроваджено окремий відділ, присвячений Грушев
ському, а також в 1974 році започатковано серійне видання «Грушевсь- 
кіяна». Отже була організаційно-наукова і видавнича база для грушев
ськознавства. Після ювілейної конференції в Парижі, а також числен
них розмов з українськими і неукраїнськими науковцями в Европі, 
Америці і Канаді, ми прийшли до висновку, що грушевськознавство 
слід включити в міжнародну науку. І тому ми рішили зорганізувати 
«Міжнародне Товариство Грушевського» (М. Hrushevsky International 
Society) при УІТ, яке буде займатися вивченням діяльносте і творчости 
Грушевського в міжнародному і ґльобальному вимірі. Під час україно
знавчої наукової конференції, що відбулася в Іллінойському універси

27 Про діяльність комісії див. «Академічна комісія УІТ для вивчення життя 
і творчости М. Грушевського», Український Історик, т. 27, 1990, стор. 234-235.

Членами Комісії є такі дослідники: Марко Антонович (Монтреаль), Любо- 
мир Винар (голова Комісії), Ярослав Дзира (Київ), Ігор Гирич (Київ), Віктор 
Заруба (Дніпропетровськ), Олександер. Домбровський (Нью Йорк), Ігор Каменець- 
кий (Мт. Плезант), Юрій Книш (Вінніпег), Олександер Оглоблин (Лудлов), Ва
силь Омельченко (Нью Йорк), Тома Приймак (Торонто), Євген Пшеничний 
(Дрогобич), Френк Сисин (Едмонтон), Дмитро Штогрин (Урбана).
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теті в Шампейн (17-22 червня 1991 р.), автор цих рядків, як голова 
УІТ, проголосив створення Міжнародного Товариства Грушевського, 
яке спільно з УІТ зможе видавати «Грушевськіяну» Члени-основники 
начислюють 22 особи з України, Европи, Канади і Америки. Тепер 
опрацьовуються докладніші пляни праці. Немає сумніву, що створення 
цього міжнародного наукового товариства є дальшим тривалим відзна
ченням вкладу Грушевського в світову історіографію і світову культу
ру, і воно причиниться до дальшого розвитку грушевськознавства в 
науково-міжнародному вимірі. Є це конкретний успіх в ювілейному ро
ці Грушевського.28

В Києві при Археографічному інституті Академії Наук існує Комі
сія вивчення творчої спадщини М.С. Грушевського, що заплянувала 
цілий ряд видань (епістолярна спадщина Грушевського й інші). Під 
час побуту у Києві в 1990 році, голова УІТ взяв участь у засіданні ви
щезгаданої комісії і поінформував присутніх про діяльність Комісії 
УІТ. У висліді нарад підписано «Угоду» між двома комісіями, а голова 
Археографічного інституту писав, що Археографічна комісія (ця комі
сія в 1991 р. стала інститутом) Академії Наук «віддає належне Укра
їнському Історичному Товариству, яке протягом чверть століття плідно 
працювало в галузі україніки, гідно тримаючи на належному рівні 
українську історичну науку, особливо цінує його внесок в грушевськія
ну» («Угода», Київ, вересень 1990 р.). Дві комісії вирішили співпра
цювати в ділянці грушевськознавства.29

ЗАКЛЮЧЕННЯ: НАШІ ЗАВДАННЯ

1991 рік має вийняткове значення в розвитку грушевськознавства. 
Відбуто конференції в Україні, Европі, Америці і Канаді. Зреалізовано 
цілий ряд проектів і основано Міжнародне Товариство Грушевського. 
Перший раз в ювілейному році Михайла Сергійовича співпрацюють 
науковці з різних земель і діяспори і спільно розбудовують грушевсь- 
кознавство. Збільшилося число грушевськознавців, які репрезентують 
різні Генерації українських істориків і інших дослідників. Це все свід
чить про тривалі наші успіхи. Правда, були певні недомагання в ор
ганізації конференцій і в реалізації намічених видань. Проте там, де 
провадиться активна праця, завжди є певні недотягнення. Назагал 
можна ствердити, що Ювілейний Рік М. Грушевського є гідно і три
вало відзначений.

Тепер виринає питання про наші дальші завдання. Тут у першу чер

28 Докладніше про засновання Міжнародної асоціяції Грушевського в ін
формативних статтях — «Основано міжнародне товариство М. Грушевського», 
Новий Шлях, ч. 29-30, 20 липня 1991; Народна Воля, 25 липня 1991.

29 Докладніші інформації про пляни Комісії в статті Геннадія Боряка «По
вернути народові наукову спадщину М.С. Грушевського», Літературна Україна, 
16 березня 1989 р.
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гу ідеться про видання недрукованих творів М. Грушевського, а також 
його епістолярної спадщини. Не менш важливе є видання праць про 
Михайла Сергійовича, як неперевершеного історика, найвидатнішого 
організатора українського наукового життя і будівничого української 
державности в 1917-1918 років. М. Грушевський працював майже у 
всіх ділянках громадського життя, а тому праці, присвячені його ос
вітній діяльності, українському шкільництву, його участі в суспільно- 
політичному життю України заслуговують на систематичне вивчення. 
Треба пригадати, що деякі установи і працівники пера дальше «обви
нувачують» Грушевського за втрачення української державности в 
1918 році. Вони забувають, що Грушевський був першим державним 
керманичем, який допровадив до реалізації державного постуляту 
української нації, проголошуючи її незалежність і самостійність в 1918 
році. Отже від часів Богдана Хмельницького, протягом 270-літнього 
розвитку українського народу, за вийнятком Грушевського, нікому з 
українських діячів не вдалося зреалізувати державний постулят нації. 
Як бачимо, політично-державна діяльність Грушевського вимагає пов
ної переоцінки. Це також відноситься до інших ділянок його діяль- 
ности.

На окрему увагу заслуговують довідково-бібліографічні і енциклопе
дичні видання про М. Грушевського. УІТ зробило вже добрий початок 
і видало англомовний бібліографічний збірник і декілька бібліографій. 
Цю працю треба дальше продовжити і видавати біжучу бібліографію 
грушевськіяни.

Якщо йдеться про влаштовування конференцій, присвячених М. 
Грушевському, то це важливе завдання треба реалізувати спільно, за 
участю українських і інших наукових установ. Такі конференції повин
ні відбуватися в Україні, зокрема в Києві і Львові, а також в Европі, 
Америці і Канаді. І тут потрібна координація науково-організаційної 
дії установ, які займаються грушевськознавством. УІТ зробить все, що 
є в його силах, щоб до такої співпраці допровадити. Цього також ви
магають наші члени в Україні. Не можемо забувати, що нашим зав
данням є знайомити міжнародний науковий форум з науковою спад
щиною Грушевського. У цьому відношенні новостворене Міжнародне 
Товариство М. Грушевського може багато зробити з допомогою УІТ і 
інших наукових установ.

Хочемо закінчити цю коротку статтю із побажанням успіхів усім 
дослідникам і будівничим грушевськознавства. Рівночасно інформує
мо, що Президія УІТ у ювілейному році Михайла Сергійовича вирі
шила встановити «Премію ім. Михайла Грушевського» за тривалий 
науковий вклад в грушевськознавство істориків і інших науковців, які 
займаються вивченням життя і творчости передового будівничого 
української національної культури. Докладніша стаття про сучасний 
стан грушевськознавства появиться в короткому часі з відповідними 
джерельними додатками.


