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Вшанування Патріарха:  

Реакція на смерть Михайла Грушевського  

поза межами радянської України 
 
Конструювання ментальних історіографічних мап надзвичайно захоплююча 

та амбітна задача, до якої українська історіографія лише приступає. Завдання 
полягає, насамперед, у збиранні даних (на жаль, із цим також є великі проблеми 
різного характеру) та в їх подальшій обробці, себто опису — поєднанні — 
інтерпретації й, кінець кінцем, у вписуванні в загальносвітовий (або, вужче, 
загальноєвропейський) історіографічний процес. 

Загалом уявити Україну на ментальній історіографічній мапі міжвоєнної 
Європи можливо кількома способами. Можна виокремити міста чи країни, де 
проживали та працювали українознавці українського та/або іноземного поход- 
ження. Можна позначити їхні зв’язки. Можна відзначити міста чи країни, де 
діяли українознавчі осередки та українські навчальні заклади. Можна також 
географічно зафіксувати місце виходу та зони розповсюдження тих або тих 
українських періодичних і наукових видань, або ж — навпаки — європейських 
видань, в яких би йшлося про Україну. Поза сумнівом, унаочнити міжвоєнну 
європейську україністику в усьому її розмаїтті удасться лише за поєднання всіх 
можливих методів, коли якнайбільше даних буде накладено на карту шар за 
шаром. 

Однак наразі, якщо зібрати докупи відомі нам українознавчі матеріали між- 
воєнної Європи й замапувати їх, історіографічна карта вийде вкрай неповною. 
Вона, скоріше, нагадуватиме клаптикову ковдру, справлену із шматочків тка- 
нин різної фактури, кольору й розміру, причому подекуди із значними дірками — 
не вивченими питаннями, в тому числі і в хронологічній площині. Ба більше, 
професійний швець-історіограф без належних даних, яких реально бракує, не 
знатиме, куди припасувати той або той клаптик певного коліру або розміру, вага- 
тиметься або ж шитиме навмання, і мапа-ковдра ще довго буде неполагоджена. 

Зважаючи на ці методологічні проблеми, спробую підійти до укладання 
уявної багатошарової історіографічної мапи з іншого боку, а саме через зчле- 
новане тематично-географічно-хронологічне дослідження процесу розповсюд- 
ження інформації в Європі про одну важливу, хоча й дуже трагічну подію в 
українській історіографії, яка відбулась в цей міжвоєнний період, вивчення 
реакції на неї з боку різних освітніх, наукових, релігійних, громадських та 
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політичних організацій — як українських, так і неукраїнських, а також відклик 
на неї українців та не-українців поза межами радянської України, і, зрештою, 
виокремлення впливу цієї події на європейську україністику. 

Йдеться про смерть видатного українського історика та політичного і дер- 
жавного діяча Михайла Грушевського, що сталась у Кисловодську 24 листопада 
1934 р. Переконана, ні в кого не викличе заперечення ані величінь самої постаті 
Грушевського, ані його потужний вплив як на вітчизняну історіографію, так  
і загалом на зарубіжну україніку, ані значний розмір трагедії для світового 
українства через його втрату. Тому фіксація на ментальній карті Європи всіх 
подій і публікацій, пов’язаних із вшануванням пам’яті Патріарха української 
історичної науки та голови першого українського парламенту, буде досить ре- 
презентативною в плані проявлення образу України на цій уявній історіогра- 
фічній мапі. Адже на смерть М. Грушевського не могли не відгукнутись — в тій 
чи іншій формі — всі, хто був зв’язаний з українською тематикою. Одразу за- 
уважу, що оскільки нас цікавить міжвоєнний період, то йтиметься про заходи та 
публікації від смерті вченого у листопаді 1934 р. до 1939 р. 

Треба наголосити, що питання вшанування пам’яті Михайла Грушевського 
за межами радянської України вже було або предметом спеціальних досліджень 
(загалом досить тематично та географічно вузьких)1, або розглядалось в кон- 
тексті культурно-освітньої діяльності українських діаспор у деяких європей- 
ських країнах2. Найбільше було в цій царині зроблено українським істориком 
Віталієм Тельваком. На основі виявлених та зафіксованих публікацій (некроло- 
гів, некрологічних заміток, інформаційних повідомлень) у польській, чеській, 
болгарській, французькій, німецькій, англійській та іншій європейській періо- 
диці, В. Тельвак скрупульозного описав численні жалобні зібрання та панахиди, 
що відбувались у галицьких містах і селах, основні меморіальні заходи, які мали 
місце у провідних українських наукових осередках Західної Європи, передусім 
Польщі, а також дав огляд того, як оцінювали М. Грушевського після смерті його 
сучасники3. Проте ці розвідки, збагачуючи сучасну історіографію значним мате- 

——————— 
1  Див., приміром: Серкіз Я. І. Вшанування пам’яті М. Грушевського галицькою пресою 

(1934–1935 рр.) // Українська періодика: Історія і сучасність: Доповіді та повідомлен- 
ня другої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 21–22 грудня 1994 р. — 
Львів, Житомир, 1994. — С. 120–121. 

2  Павленко В., Павленко Н. Межвоенная украинская эмиграция в Болгарии // Rossica: 
Научные исследования по русистике, украинистике и белорусистике. — Кн. 2. — Прага, 
1996. — С. 107‒120; Бублик Т.В. Наукова та культурно-освітня діяльність української 
еміграції в Чехословаччині та Німеччині в 20–30-ті роки ХХ століття. —Дис. … канд. іст. 
наук. — К., 1997. 

3  Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ — 
30-ті роки ХХ століття). — К., Дрогобич, 2008. — С. 356–405; Його ж. Чеська грушевські- 
ана першої третини ХХ століття // Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. —
Вип. 19. — К., 2008. — С. 240–258; Його ж. Смерть Михайла Грушевського очима захід- 
ного світу // Бористен. — 2008. — № 4 (202). — С. 27–29; Його ж. Вшанування памʼяті 
Михайла Грушевського на сторінках польських видань (1934–1939 рр.) // Дрогобиць- 
кий краєзнавчий збірник. — Вип. 13. — Дрогобич, 2009. — С. 176–183; Його ж. Відгомо- 
ни смерті Михайла Грушевського на сторінках львівських видань (1934–1935 рр.) // 
Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Jubileuszowa X Międzynaro- 
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ріалом, на мій погляд, далеко не вичерпують проблеми, причому і у факто- 
графічному плані, і у тематично-хронологічній площині, а, отже, тема потребує 
подальшого дослідження, зокрема через призму ментального історіографічного 
мапування. 

По суті, вшанування пам’яті М. Грушевського в Європі відбувалось на кіль- 
кох умовних рівнях, що мали досить чітку хронологічну складову, вирізнялись 
масовістю тих або тих подій / заходів та складом учасників. 

До першого рівня я пропоную зарахувати газетні повідомлення про смерть 
М. Грушевського та газетні некрологи (кінець листопада — початок грудня 1934 р.). 

Вшановування видатного українського історика та політичного діяча укра- 
їнськими громадами як на західноукраїнських землях, що тоді перебували у 
складі Польщі, так і в інших країнах (жалобні зібрання та панахиди) у перші 
місяці після його смерті можна вважати другим рівнем (грудень 1934 р. — літо 
1935 р.). 

За певний час з’явились професійно написані некрологи в українських часо- 
писах (грудень 1934 р. — березень 1935 р.), а в українських наукових та просвіт- 
ніх осередках на еміграції відбувались пропам’ятні Академії, де зачитувалися 
наукові доповіді про життя та діяльність М. Грушевського; згодом ці доповіді 
публікувались у вигляді окремих журнальних статей або як спеціальні збірники — 
і це можна розглядати як третій рівень вшановування (грудень 1934 р. — 1939 р.). 

До четвертого я б віднесла відгуки (інформаційні повідомлення, некрологи 
та статті про М. Грушевського) в іншомовних газетах та часописах (грудень 
1934 р. — 1935 р.). 

Досить специфічним, але вартим окремого виокремлення є п’ятий рівень — 
це відзначення дня смерті М. Грушевського у різних календарях та календарях-
альманахах (1935–1939 рр.). 

Отже, об’єднання всіх цих ментально вибудованих рівнів вшановування 
пам’яті визначного українського діяча (кожний із яких, між іншим, заслуговує 
на окреме дослідження), накладання шар за шаром на одну карту й узагаль- 
нення всіх набутих даних допоможе нам на виході сконструювати уявлення про 
Україну на міжвоєнній історіографічній мапі Європи у другій половині 1930-х 
років. Спеціально зауважую конкретно на даному хронологічному відтінку, бо 
думаю, що ця уявна історіографічна модель через різноманітні чинники при- 
речена мати свої особливості не лише у межах десятиліть (1920-ті та 1930-ті 
роки), але й у значно менших хронологічних відрізках. 

Про смерть Михайла Грушевського в СРСР оголосили вранці 26-го листо- 
пада 1934 р. Тоді в усіх українських газетах, які виходили того дня, та центра- 
льних союзних газетах «Правда» та «Известия» були оприлюднені два ідентичні 
повідомлення. Перше — коротке сповіщення про смерть вченого у Кисловод- 

——————— 
dowa Konferencja Naukowa (20–22 pażdziernika 2009 roku). Streszczenia referatów. — 
Kraków, 2009. — S. 16–17; Його ж. Михайло Грушевський в меморіальних практиках 
західноукраїнської громади в 1934–1935 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 
Вип. 14–15. — Дрогобич, 2011. — С. 286–294; Тельвак В., Яценюк Т. Смерть Михайла Гру- 
шевського на сторінках української закордонної періодики // Наукові записки Націо- 
нального університету «Острозька академія», серія «Історичні науки». — Вип. 21. — 
Острог, 2013. — С. 182–188 та ін. 
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ську (без зазначення дати смерті) від імені Раднаркому УСРР та надзвичайно 
цинічна постанова того ж таки РНК УСРР про похорон вченого. Ці замітки були 
набрані дрібним шрифтом та розташовані у «Правді» та «Известиях» на третій 
сторінці, українські газети знайшли місце цій сумній новині на другій чи чет- 
вертій сторінках. Заголовку ці новини не мали, лише «Правда» більшим шриф- 
том сповіщала: «Помер академік М. С.  Грушевський». 

Наступного дня, 27 листопада 1934 р. одночасно у центральних радянських 
газетах — тих самих «Правде» та «Известиях» (на 3-й сторінці) та у київських 
«Комуністі» та «Вістях ВУЦВК» (на другій сторінці) був надрукований ідентич- 
ний (слово у слово!) некролог на смерть М. Грушевського — відповідно росій- 
ською та українською мовами та без підписів; всюди заголовком слугувало пріз- 
вище вченого із ініціалами у траурній рамці. Дрібніші українські газети цей офі- 
ційний некролог здебільшого оминули. 

У некролозі, хоча й було позначено, що М. Грушевський «належав до числа 
найвидатніших буржуазних істориків України», а «Історія України-Руси» та «Істо- 
рія української літератури» називались його «найголовнішими трудами», все ж 
увага переводилась на політичну сторону діяльності вченого. На тлі майстерно 
закамуфльованого фактичного викладу тогочасної радянської схеми історії 
України (відповідно до викладеної там концепції, Центральна Рада прийшла до 
влади за допомогою німецьких багнетів, потім вона була замінена відверто-
реакційним монархістським урядом гетьмана Скоропадського, у 1920 р. радян- 
ська влада цілковито перемогла, натомість українська контрреволюція зазнала 
цілковитого краху, а радянська влада розгорнула величезну роботу по віднов- 
ленню виробничих сил і розвитку української культури) практично половина 
некрологу була присвячена тому, як історик, який спочатку «належав до лібера- 
лів», а потім «увійшов у партію українських соціалістів-революціонерів і став 
головою Центральної Ради», з часом «безвідмовно визнав радянський уряд України». 

Завершувався некролог повідомленням, що М. Грушевський помер в сана- 
торії Всесоюзного комітету сприяння вченим у Кисловодську, що мало б показа- 
ти, як радянська влада піклувалась про вченого. Останньою стояла помилкова 
дата смерті — 25 листопада 1934 року (насправді він помер 24 листопада)4. 

Поза межами радянської України про смерть вченого дізнались також 26 листо- 
пада5, проте вже ополудні, коли європейські телеграфні агентства, ґрунтуючись 
на повідомленнях радянських газет, поширили цю сумну звістку. Однак до 
чисел газет від 27 листопада інформація не потрапила — очевидно, що редакції 
просто не встигли її розмістити. Натомість 28 листопада перші шпальта всіх 
українських щоденників поза межами радянської України (у переважній своїй 
масі вони друкувались у Галичині) були віддані великим редакційним некроло- 
гам М. Грушевського, що займали більшу частину або навіть всю сторінку; часто 
——————— 

4  Детальніше про це див.: Юркова О. Таємниці офіційного некролога Михайла Грушев- 
ського // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. — К., 2013. — Вип. 22. — 
С. 31–54. Режим доступу: http://histans.com/JournALL/pro/pro_2013_22/4.pdf 

5  На це чітко вказує дата, що стоїть на початку некрологу історику у газеті «Новий час»: 
«Львів, 26 листопада. Сьогодні в полудне ПАТ [Polska Agencja Telegraficzna, PAT. — О.Ю.] 
принесла з Москви трагічну вістку…». Див.: Проф. Михайло Грушевський: [Некро- 
лог] // Новий час. — Львів, 1934. — 28 листопада. — С. 1. 
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до них додавались портрети померлого. У наступні кілька днів некрологи Гру- 
шевського опублікували всі нерадянські українські щоденники та щотижне- 
вики, які виходили в Європі. 

Ці некрологи, що побачили світ у перший тиждень після звістки про смерть 
історика, відзначались кількома характеристичними рисами, на яких варто 
окремо наголосити. 

Насамперед, на відміну від сухого офіційного політичного радянського 
некрологу, численні некрологи на смерть М. Грушевського у нерадянських газе- 
тах були написані надзвичайно патетично, із великим емоційним навантажен- 
ням. «Вістку цю з великим смутком прийме кожний українець», «велика, неза- 
мінна втрата», — писала львівська газета «Діло»6. «З безчисленних ударів, що їх 
завдала доля українській землі в останніх роках, [це] — найтяжчий», — оксе- 
лентував львівський «Новий час»7. 

Жаль за померлим підкреслювалась пунктуаційно трьома крапками, знака- 
ми оклику та знаками питання у найбільш розпучливих реченнях: «Мимохіть у 
кожного вирветься з душі тяжке зітхання: адже серед інших умовин Він міг був 
прожити ще довгі роки й дати нації ще багато-багато. Не дали… Навіть «Історії 
України» не дали довести поза смерть Богдана Хмельницького. Хто її доведе до 
наших днів?...»8, або ж: «наспіла найболючіша вістка: проф. Грушевського немає в 
живих!»9. 

По-друге, для характеристики померлого вживались означення вищого та 
найвищого ступенів, що посилювались написанням окремих слів з великої літе- 
ри. Так, газета «Діло» називала М. Грушевського «одним із найвизначніших синів 
українського народу», «найбільшим сучасним істориком українського народу», 
«батьком нової української історіографії», «великим Сином Землі Української»10, 
а газета «Новий час» — «духовним батьком покоління Українського Зриву», «най- 
більшим істориком України», «геніальним організатором духового життя нації», 
«живим символом єднання українських земель», і навіть «генієм трудящости». 
Щобільше, в останньому некролозі було двічі застосовано словосполучення «Ве- 
ликий Всеукраїнець», до того ж обидва слова написані були з великої літери11. 

Третьою ознакою цих некрологів є підкреслення передусім заслуг М. Гру- 
шевського як історика та організатора наукового процесу як в Галичині, так і на 
Наддніпрянщині. Що ж до його політичної діяльності, то зазначалось, що по- 
кійний був «відомим політичним і громадським українським діячем», «головою 
Української Центральної Ради» (звертаю увагу на вживання в цьому конкрет- 
ному тексті12 правильної назви посади М. Грушевського, а не романтизованого, 
проте помилкового означення «перший президент Української Народньої Респуб- 

——————— 
6  Михайло Грушевський: [Некролог] // Діло. — Львів, 1934. — 28 листопада. — С. 1. 
7  Проф. Михайло Грушевський: [Некролог] // Новий час. — 1934. — 28 листопада. — С. 1. 
8  Михайло Грушевський: [Некролог] // Діло. — 1934. — 28 листопада. — С. 1 
9  Проф. Михайло Грушевський: [Некролог] // Новий час. — 1934. — 28 листопада. — С. 1. 
10 Див. Михайло Грушевський [Некролог] // Діло. — 1934. — 28 листопада. — С. 1. 
11 Проф. Михайло Грушевський: [Некролог] // Новий час. — 1934. — 28 листопада. — С. 1. 
12 Михайло Грушевський [Некролог] // Діло. — 1934. — 28 листопада. — С. 1. 
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ліки»13 чи «голова одновленої Держави Української»14, чим грішили, приміром, 
інші). Разом з тим автори некрологів не приховували, що політичну діяльність 
сучасники «незабутнього вченого і патріота» оцінюють по-різному — подекуди 
поміж рядків читалося: «не схвалюють», а подекуди й чітко було заявлено про 
розходження у поглядах і навіть засудження вимушеного покаяння Грушев- 
ського та повернення його до радянської України. «Великі його заслуги перед 
рідним краєм, та є й хиби, — писав паризький щотижневик «Тризуб» на початку 
грудня 1934 р. — Ми, непримиренні до кінця, ніяк не могли погодитися з тим, що 
перший голова держави нашої пішов у Канос[с]у… Розійшлися шляхи наші. Та 
розходження наші судитиме історія. Перед величчу смерти схиляємо низько 
голови над свіжою могилою найвизначнішої постаті нашого часу»15. 

Четверте, що кидається в очі, це непогане, як для 1934 року, хоча й з 
покликом на «глухі чутки», ознайомлення із правдивими умовами життя акаде- 
міка у Москві у засланні та про стан його здоров’я: мешкання у «вогких сутери- 
нах», матеріальні злидні, хвороба очей, допомога в роботі доньки Катерини, яка 
«доглядає його, читає йому, пише з диктованого»16. 

Нарешті, ці перші некрологи грішили і деякими фактографічними помил- 
ками. Услід за офіційним радянським некрологом датою смерті М. Грушев- 
ського було вказано 25 листопада. Справді, у чому-чому, а у даті сумніватись 
якась не випадало: виглядало абсолютно нереальним, що в офіційному некро- 
лозі в центральних газетах може бути наведена помилкова дата смерті, а інфор- 
мація із радянської України від рідних Михайла Сергійовича із позначенням 
справжньої дати відходу його у Вічність ще за кордон не потрапила. Також у 
деяких газетах спочатку стверджувалось, що вчений помер у Москві. Вірогідно, 
це сталось через банальне хибне тлумачення фрази про те, що «із Москви 
надійшла сумна вістка про смерть Грушевського»: місто, з якого була поширена 
новина, столиця СРСР і центр розповсюдження всіх новин, було ототожнене із 
місцем смерті. Зрештою, ця помилка була швидко виправлена. 

Крім некрологів редакції газет також вважали за необхідне розмістити  
й інший, досить різноманітний, матеріал, присвячений Грушевському. Тобто 
тексти та відповідні повідомлення, з’являючись у щоденниках та щотижневи- 
ках у кількох номерах поспіль, створювали великий тематичний траурний цикл. 
Приміром, вже згадувана газета «Діло» одночасно із некрологом у рубриці 
«Відгуки дня» опублікувала нотатку Галактіона Чіпки (Романа Купчинського) 
«Грушевський», що також відзначалась високою емоційною напругою: 

«Ех, не здаємо собі навіть справи, до чого ми вже докотилися. Голови нашої 
держави то коротають на чужині вік у нужді, то падають від замовлених куль 
на париськім бруку, то чахнуть повільною смертю на далекім засланні. 

… Помер у Москві… 

——————— 
13 Померла людина — не померла ідея!... Памяті Михайла Грушевського: Промова голови 

УНДО д-ра Дмитра Левицького на жалібному засіданні членів УНДО у Львові 28 ц[ього] 
м[ісяця] // Діло. — 1934. — 30 листопада. — С. 1. 

14 [Редакційна стаття] // Тризуб. — Париж, 1934. — 2 грудня. Число 44 (450). — С. 2. 
15 Там само. 
16 Діло. — 1934. — 28 листопада. — С. 1; Новий час. — 1934. — 28 листопада. — С. 1. 
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Не було для нього місця в Совітській Україні, як не було колись у царській: 
Дорошенкові, Кальнишевському, Шевченкові, Кулішеві, Костомарову… Боялися 
великого сліпого старця ті, які його край довели над беріг пропасти, найглибшої, 
яку знає історія. Та сама історія, яку цей Нестор ІІ списав для свого народу»17. 

Загалом ця надмірна емоційність була відображенням загального пригніче- 
ного стану, в якому перебували українські інтелектуальні сили після отриман- 
ня повідомлення про смерть М. Грушевського. Ось, приміром, як згадував про 
враження тих днів український історик Олександр Домбровський, тоді студент 
Львівського університету: 

«У зв’язку з особою М. Грушевського в моїй пам’яті залишився на ціле життя 
один пройнятий чуттєвими рефлексіями спомин. Була половина грудня 1934 р. 
(тут, вірогідно, автор помилився із датою. — О.Ю.), похмурий день, припороше- 
ний міріадами сніжних метеликів. […] Я ішов до Бібліотеки НТШ […]. Минаючи 
Руську вулицю, я завважив чорну хоругов на будинку НТШ. […] Прийшовши до 
будинку, я зайшов до кімнати директора Бібліотеки, Володимира Дорошенка, зі 
запитом: “Володимире Вікторовичу, що сталося… я бачу чорну хоругов на нашо- 
му будинку?”. Дорошенко глянув на мене і після доброї хвилини відізвався гробо- 
вим голосом: “Грушевський помер…”. Дальші слова немов застигли на його устах. 
З осіб, які находилися тоді в читальняній залі, пригадую собі Осипа Назарука, 
редактора “Нової зорі”, католицького часопису так званих “западників” […]. Під 
стіною недалеко дверей до кімнати директора Дорошенка сидів за столом 
Михайло Степанович Возняк […]. По якомусь часі прийшов Іван Крип’якевич […]. 
Між присутніми панувала атмосфера суму й пригноблення. Вертаючись з 
Бібліотеки я […] снував рефлексії над сумною вісткою про смерть великого 
історика й думав розгублено над тим, хто докінчить “Історію України-Руси”, від доби 
Хмельниччини до наших часів»18. 

Вже 29 листопада редакція «Діла» розпочала передрук дотичних місць із 
книги О. Лотоцького «Сторінки минулого», що вийшла за два роки перед тим у 
Варшаві. Для цих спогадів, названих «Про діяльність Грушевського», редакція 
не пошкодувала сторінок у трьох числах газети19. 

Продовжували некрологіану публікації біографічних нарисів про вченого20; 
промов або їх переказів на жалобних мітингах, що відбулись у перші дні після 
смерті М. Грушевського. Наприклад, та ж газета «Діло» 30 листопада 1934 р. 
опублікувала (знову на першій сторінці) промову голови Українського націо- 
нально-демократичного об’єднання (УНДО) Дмитра Левицького на жалібному 
засіданні членів УНДО у Львові 28 листопада21, а з наступного числа запрова- 
дила спеціальну рубрику «По смерти Михайла Грушевського», де впродовж 
досить довгого часу оприлюднювала інформацію про різні меморіальні заходи 

——————— 
17 Галактіон Чіпка [Роман Купчинський]. Грушевський // Діло. — 1934. — 28 листопа- 

да. — С. 7. 
18 Домбровський О. Спомини. — Нью-Йорк, Львів, Острог, 2009. — С. 41—42. 
19 Лотоцький О. Діяльність М. Грушевського // Діло. — 1934. — 29 листопада. — С. 3; 30 

листопада. — С. 3; 1 грудня. — С. 3—4. 
20 Михайло Грушевський (Біографічний нарис) // Новий час. — 1934. — 30 листопада. — 

С. 4; 1 грудня. — С. 4; 2 грудня. — С. 4. 
21 Див.: Померла людина — не померла ідея!... // Діло. — 1934. — 30 листопада. — С. 1. 
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пам’яті вченого. Подібну за наповненням хронікальну рубрику «Після смерти 
професора Михайла Грушевського» мала газета «Новий час», інші видання. 

В цих сповіщеннях, властиво, відображений другий рівень вшановування 
вченого та політичного діяча, виражений у різнопланових громадських та нау- 
кових заходах. Завдяки їх ретельній фіксації у пресі можемо скласти на сьогодні 
доволі повне уявлення про події, що мали місце в Європі у зв’язку із смертю 
М. Грушевського. 

Як видно із звідомлень, пошановування відбувалось у досить традиційних 
формах: на будинках різних українських установ та організацій вивішувалися 
жалобні чорні хоругви, від імені цих інституцій розклеювалися клепсидри (оголо- 
шення у траурній рамці), мали місце панахиди, траурні сходини, жалобні засі- 
дання, Академії пам’яті, бесіди у школах, що часто поєднувались в одній акції. 

Ці заходи були досить масовими; вони відбулись практично у всіх містах та 
більшості сіл Західної України, а також у всіх містах Європи, де більш-менш 
компактно жили українці. Звісно, масштаб заходів різнився в залежності від 
кількості населення там або там, проте це не змінювало загального їх настрою. 
Вшановування почались практично одразу після отримання сумної вістки і 
продовжувались до літа 1935 року. Звісно, найбільше акцій припадає на перші 
місяці по смерті М. Грушевського, себто на грудень 1934 р. — січень 1935 р. 

Організаторами вшанування виступали передовсім провідні наукові осе- 
редки (Наукове товариство імені Шевченка (НТШ), Український вільний універ- 
ситет у Празі, Український науковий інститут у Берліні, Український науковий 
інститут у Варшаві), редакції українських газет та часописів, українські політич- 
ні партії (УНДО, Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)), Україн- 
ська парламентарна репрезентація, українські освітні, громадські та коопера- 
тивні організації («Просвіта», «Народна торгівля», «Рідна школа», «Дністер», 
«Центросоюз», «Маслосоюз», «Карпатія» та багато інших), Союз українок. 

На західноукраїнських землях збори відбувались у залах різноманітних 
українських установ, зокрема у Народних Домах, залах товариства «Просвіти», 
школах тощо. Зазвичай захід починався із панахиди у церкві, після якої пере- 
ходили до жалобної Академії, на якій зачитувався реферат (реферати) про жит- 
тя та діяльність М. Грушевського, потім переходили до жалобної музичної час- 
тини і закінчували загальним співом національного гімну. Із рефератами висту- 
пали політичні діячі, науковці (історики, літературознавці, етнологи), дуже 
часто — учні та колеги М. Грушевського, очільники місцевих «Просвіт», вчителі, 
адвокати, священики. 

Одними з перших зібрались на жалобне засідання львівські історики, філо- 
софи та правники. У бібліотеці НТШ 30 листопада 1934 р. відбулось спільне засі- 
дання Історично-філософічної та правничої комісій Товариства. Присутні стоя- 
чи (!) прослухали промову заступника керівничого Історичної секції проф. М. Чу- 
батого, який виокремив заслуги М. Грушевського «як творця новочасної україн- 
ської історіографії, виховника цілої історичної школи та основника Історично-
філософічної секції». Потім вчені обговорювали заходи, які їм варто було би 
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провести для вшанування пам’яті померлого22 — багато чого надалі було зроб- 
лено саме як результат цієї траурної наради. 

29 листопада 1934 р. у Сколе з ініціативи філії «Просвіти» був скликаний 
жалобний мітинг всіх українських товариств (було коло 30 представників від 
десяти товариств) для вшанування пам’яті проф. М. Грушевського. Чорні прапо- 
ри на знак жалоби були вивішені на будинку, де містились всі українські уста- 
нови, та на парохіальній церкві, і провисіли 3 дні. По місту також були розвішані 
численні клепсидри про смерть «найбільшого нашого ученого та визначного 
діяча»23. 

У Старому Самборі жалобне засідання, на якому були присутні близько ста 
працівників всіх місцевих культурно-освітніх та економічних установ, відбулось 
4 грудня 1934 р. заходом філії «Просвіти». Реферат зачитав адвокат Іван Мак- 
симчук. Засідання завершилось співом гімну «Ще не вмерла» та підписанням 
всіма старосамбірськими товариствами жалобної адреси на адресу НТШ24. 

Надзвичайні сходини усіх трьох читалень «Просвіти», що були «виповнені 
по береги», відбулись у Комарно 9 грудня, присутні заслухали реферати «про 
творчість і заслуги помершого проф. М. Грушевського для українського народу»25. 

У Станиславові 9 грудня 1934 р. була проведена жалобна Академія в залі 
«Народної торгівлі», а 23 грудня відбулась велика повітова Академія, організо- 
вана «Просвітою». За повідомленням газети «Діло», у театральній залі товари- 
ства «Сокіл» того дня зібралось коло 1300 осіб (здається, це перебільшення, але 
зрозуміло, що людей було дуже багато), ще «стільки ж пішло додому, бо не 
могли вміститись». Були «всі бувші старшини, … представники всіх місцевих 
товариств, … виділи всіх 50 читалень з повіту». Відкривав Академію голова 
філії «Просвіти» адвокат Юлій Олесницький, далі читали поезію О. Олеся. Основ- 
ний реферат про життя, наукову діяльність і значення Михайла Грушевського 
як державного діяча виголосив член Історичної секції НТШ проф. Олег Целевич. 
Закінчилась Академія музичною частиною: хор «Думка» під орудою Л. Крушель- 
ницького відспівав «У дві пари несуть мари…» і «Журавлі». Академія закін- 
чилась загальним співом «Ще не вмерла»26. 

У Радехові 23 грудня 1934 р. жалобний захід розпочався у церкві багато- 
людною («було приявне все громадянство й інтелігенція») панахидою «за спокій 
душі блаженної пам’яті академіка Михайла Грушевського». Після панахиди від- 
булось жалобне засідання у великій залі Народного Дому, відкрите головою то- 

——————— 
22 Засідання Історичної секції Н[аукового] Т[овариства] ім. Шевченка // Діло. — 1934. — 

3 грудня. — С. 2. Розділ «По смерти Михайла Грушевського». 
23 Діло. — 1935. — 4 січня. — С. 7. Розділ «Дописи», повідомлення «По смерти М. Грушев- 

ського». 
24 Там само. — 2 січня. — С. 8. Розділ «Дописи», повідомлення «Відгомін смерти проф. 

М. Грушевського». 
25 Там само. — 17 січня. — С. 7. Розділ «Дописи», повідомлення «По смерти М. Грушев- 

ського». 
26 Там само. — 1 січня. — С. 7–8. Розділ «Дописи», повідомлення «Величава академія в 

память бл. п. Михайла Грушевського». 
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вариства «Української Бесіди» у Радехові М. Панасюком, громада заслухала ре- 
ферат про заслуги та значення акад. М. Грушевського для українського народу27. 

В Європі поза західноукраїнськими землями жалобні засідання відбувались 
здебільшого при українських наукових інституціях та навчальних закладах, 
через що мали більш академічний характер. Так, 6 грудня у Варшаві в Україн- 
ському науковому інституті на Академії пам’яті М. Грушевського виголосили 
промови О. Лотоцький та М. Кордуба. 

7 грудня 1934 р. відбулась Академія у Берліні, організували її Український 
науковий інститут у Берліні та українська громада Німеччини. Вступне слово 
виголосив проф. І. Мірчук, про М. Грушевського як історика України доповідав 
Б. Крупницький, про М. Грушевського і його наукову діяльність у Львові розка- 
зував З. Кузеля, М. Антонович говорив про М. Грушевського як історика культу- 
ри. Cпогадами про М. Грушевського поділився В. Леонтович28. 

Через півтора місяці збори, присвячені М. Грушевському, відбулись у Бер- 
лінському університеті. 16 січня 1935 р. їх відвідала численна публіка, в тому 
числі представники німецького наукового світу, міністерств і преси. Доповіді 
виголосили проф. А. Пальме та проф. Б. Крупницький, які говорили про науко- 
вий доробок історика та значення його праць для німецької науки. Обидва до- 
повідачі звернули увагу на важливість запропонованої М. Грушевським схеми 
історії східної Європи, яка ще не найшла на заході відповідного признання й 
оцінки29. 

У Празі Український вільний університет провів жалобні збори 22 грудня. 
Відкривав їх промовою І. Горбачевський, далі виголосили реферати Д. Дорошен- 
ко («Грушевський як історик України») та Л. Білецький («Грушевський як 
історик української літератури»)30. У тій же Празі при практично тому ж складі 
промовців та тем доповідей (крім Д. Дорошенка та Л. Білецького, що повторили 
свої попередні доповіді, із спогадами про М. Грушевського виступив чеський 
вчений Я. Бідло) 27 січня 1935 р. Український академічний комітет при міжна- 
родній комісії для інтелектуальної співпраці Ліги Націй влаштував жалобну 
академію у Карловому університеті. 

А 14 грудня 1934 р. у Ржевницях біля Праги в українській гімназії була 
проведена жалобна академія в пам’ять М. Грушевського. Після прочитаного 
проф. К. Подільським реферату, із спогадами виступив проф. Іван Паливода. 
Закінчилась акція так само, як і на інших подібних заходах — загальним співом 
«Вічної пам’яті», «Журавлів» та національного гімну31. Таких фактів можна 
навести десятки. 

Велику роль у вшановуванні померлого грала Церква; священики (причому 
як православні, так і греко-католицькі) служили поминальні богослужіння та 
відправляли панахиди впродовж досить довгого часу. Детальні відомості про ці 
——————— 

27 Там само. — С. 7. Розділ «Дописи», повідомлення «По смерти М. Грушевського». 
28 Діло. — 1934. — 11 грудня. 
29 Кузеля З. Академія Грушевського в Берлінському університеті // Діло. — 1935. — 30 

січня. — С. 3. 
30 Див.: Діло. — 1934. — 25 грудня. — С. 6. 
31 Діло. — 1935. — 22 січня. С. 2. Розділ «З українського життя в Чехословаччині», пові- 

домлення «Академія в пам’ять М. Грушевського у Ржевницях». 
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численні поминальні відправи на західноукраїнських теренах (на Львівщині, 
Волині, Тернопільщині, Теребовльщині, Дрогобиччині, Перемишльщині, При- 
карпатті, Холмщині тощо) перераховані у вже згаданій студії В. Тельвака32, я ж 
тут зверну увагу на більш символічні. 

2 грудня 1934 р., тобто у першу ж неділю після отримання сумної вістки і 
фактично на 9-й день по смерті історика з ініціативи Української парламентар- 
ної репрезентації у греко-католицькому Архикатедральному соборі св. Юра у 
Львові було відправлено жалобне Богослужіння з панахидою «за душу першого 
Голови Української Держави Михайла Грушевського» (назва посади М. Грушев- 
ського — за газетою «Діло», де було вміщено повідомлення про панахиду). 
Незважаючи на те, що рішення про проведення відправи по померлому було 
прийнято напередодні, собор був вщент заповнений. Попереду сиділи члени 
Української парламентарної репрезентації на чолі з головою Д. Левицьким, 
очільники «Просвіти», «Рідної школи», інших українських установ, організацій 
та товариств. Службу разом з численним духовенством правив о. мітрат Олекса 
Базюк, а о. Гавриїл Костельник виголосив «високопатріотичну» доповідь, яку 
закінчив «молитвою за тих усіх українських діячів та рядових членів україн- 
ського народу, що мусять під большецьким режимом умирати мученицькою 
смертю, та які навіть не можуть мати християнського похорону»33. 

4 грудня у присутності численної української громади Холма о. мітрат Сте- 
фан Грушко відслужив панахиду «за душу бл[аженної] п[амʼяті] Мих. Грушев- 
ського» у єдиній у місті церкві св. Івана Богослова34. Ця відправа у рідному місті 
Грушевського, до того ж проведена українською мовою, варта окремої згадки й 
через те, що саме у цій православній церкві 16 (28) жовтня 1866 р. Михайло 
Грушевський був охрещений. Кореспондент газети «Діло» описував панахиду 
дуже емоційно: «Присутні при запалених братчиками свічках молились зі сльо- 
зами в очах за спокій душі Великого Покійника, відчуваючи всією душею, що Холм- 
ська земля стратила в особі М. Грушевського свого найбільшого опікуна й покро- 
вителя»35. 

А 29 січня 1935 р. у Чернівцях поминальні богослужіння за М. Грушевським 
пройшли одночасно у двох церквах — греко-католицькій і православній36. 

Втім, інколи наміри української громади провести панахиди пам’яті М. Гру- 
шевського наштовхувались на опір, замаскований притягнутими за вуха при- 
чинами. Приміром, коли у лютому 1935 р. філія товариства «Просвіта» у Сяноку 
на Лемківщині задумала вшанувати пам’ять історика панахидою у парохіяльній 
греко-католицькій церкві, місцевий парох о. Омелян Константинович відмовив- 
ся сам і заборонив іншому священику відправляти її через те, що М. Грушев- 

——————— 
32 Тельвак В. Михайло Грушевський в меморіальних практиках західноукраїнської грома- 

ди в 1934–1935 рр. — С. 286–294. 
33 Богослуження у св. Юрі за душу Михайла Грушевського // Діло. — 1934. — 4 грудня. — С. 1. 
34 Холмщина в жалобі // Діло. — 1934. — 15 грудня. — С. 3. Розділ «По смерти Михайла 

Грушевського». 
35 Там само. 
36 Діло. — 1935. — 1 лютого. — С. 6. Розділ «Новинки», повідомлення «В пам’ять М. Гру- 

шевського». 
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ський був православним37. Подібну ж відмовку використав у січні 1935 р. і на- 
стоятель греко-католицької церкви у Кракові38. 

Українські газети, постійно друкуючи повідомлення про різні меморіальні 
заходи пам’яті вченого, що планувались або вже відбулись, свідомо закликали 
громадськість наслідувати, і це сприяло поширенню акцій вшанування М. Гру- 
шевського та масовості цього руху. До того ж багаті на емоційні метафори та 
епітети описи вже проведених Академій та жалобних зібрань підказували іншим, 
яким чином ці заходи проводити. Інколи це проявлялось у досить дотепний 
спосіб, зокрема через рекламу. 

Наприклад, газета «Діло» у своєму рекламному блоці «Новинки» кілька 
разів повторювала таке оголошення: «Всі без виїмку. Всі свідомі українці, грома- 
дою й одинцем, вшановують тепер, а грядущі покоління завжди згадуватимуть 
пам’ять Михайла Грушевського, найбільшого нашого історика і творця найнові- 
шої історії, першого президента Української Держави, виразника визвольницької 
й поборницької української ідей. І для того саме всі українці повинні купити собі 
книжечку про М. Грушевського (коштує лише 50 g. [грошей]) та його портрет (по 
70 g. [грошей]), що їх видала тепер наша “Просвіта”. Видаток скромний, а па- 
мятка прекрасна й цінна та найголовніше змістом своїм дуже виховна»39. Мало 
хто міг опиратись таким рекомендаціям. 

Поява наприкінці 1934 р. — першій половині 1935 р. в українських тижне- 
виках та часописах авторських професійно написаних некрологів, статей у спе- 
ціальних збірниках та брошур із висвітленням різних граней життя та діяль- 
ності М. Грушевського свідчила про перехід до умовно третього рівня вшанову- 
вання вченого. В цих текстах емоційна сторона відходила вже на другий план, 
натомість чіткіше стало видно автора некролога / статті із його політичними 
уподобаннями та фаховими зацікавленнями, а також ту джерельну базу, якою 
той або той автор послуговувався (газети, особисті спогади, тощо). 

Так, перше число львівського ілюстрованого журналу історії та побуту «Літо- 
пис Червоної Калини» за 1935 р. відкривалось портретом М. Грушевського та 
нарисом Миколи Андрусяка під промовистою назвою «Михайло Грушевський: 
Перший Президент Відродженої Української Держави, історик — політик — 
культурний діяч». 

Задекларувавши вже у титулі напрями свого викладу (Грушевський як істо- 
рик, Грушевський як політик та Грушевський як культурний діяч), М. Андрусяк 
все-таки найбільше місця віддав власне висвітленню діяльності Грушевського-
історика. І це зрозуміло, зважаючи на те, що сам Андрусяк учився у двох най- 
більш талановитих учнів М. Грушевського — Івана Крипʼякевича та Мирона 
Кордуби. Дещо патетично, але — разом з тим доволі обґрунтовано, перерахову- 
ючи основні зацікавлення вченого та його головні праці, — Андрусяк писав: «Як 

——————— 
37 Заборонили вшанувати память Михайла Грушевського // Діло. — 1935. — 28 люто- 

го. — С. 1. 
38 Див.: Тельвак В. Михайло Грушевський в меморіальних практиках західноукраїнської 

громади в 1934—1935 рр. — С. 292. 
39 Діло. — 1935. — 3 лютого. — С. 6. Розділ «Новинки», повідомлення «Вже появилася 

очікувана книжечка»; 15 лютого. — С. 7. Розділ «Новинки».  
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історик не має Грушевський під оглядом великої ерудиції собі рівного навіть 
серед чужих… він опрацював історію українського народу на цілому просторі 
його історичного істнування на основі джерел починаючи першими вістками про 
територію нинішньої України та допроваджуючи її до початків ІІ половини XVII, 
себто до смерти Богдана Хмельницького»40. Заслуги Грушевського-культурного 
діяча М. Андрусяк бачив знов-таки у його науковій діяльності — як визначного 
багаторічного організатора та керівничого численних українських наукових 
інституцій та літературно-наукових видавництв. 

Доводячи, що Грушевський був послідовний у своєму радикальному народ- 
ницькому світогляді й, начебто, вважав, що «провідник народу мусить іти за 
його масами», Андрусяк у цьому нарисі пояснював, чи, радше, виправдовував 
невдачі Грушевського-політика: «Не Грушевський одинокий відповідає за занед- 
бання Центральної Ради в організовуванні українського війська, за несправність 
державного апарату в її часах, за упадок української державності […]. Гр[ушев- 
ський] як політик стояв без сумніву вище від короткозорих галицько-українських 
політиків, вибивався понад голови придніпрянських політиків, одначе в політиці 
був він радше теоретик, до того народницький принципіяліст. Але в 1917 р. не 
було нікого, хто б його заступив […]»41. 

Деякі фактографічні особливості тексту, зокрема наведена неправильна 
дата смерті М. Грушевського (25 листопада замість 24-го), поєднання грамотно- 
го опису посади історика у тексті («в березні 1917 р. обіймає провід першого 
парляменту відновленої української держави — Української Центральної Ради») 
із звеличуванням його у титулі («Перший Президент Відродженої Української 
Держави») дає підстави стверджувати, що при написанні цього тексту М. Андру- 
сяк, вірогідно, спирався на дані радянських газет, спогади своїх вчителів та 
колег, власні враження від прочитаних як історичних, так і публіцистичних 
праць вченого різних років та опублікованих у Галичині некрологів М. Грушев- 
ського. 

Водночас не можемо не зазначити надзвичайно цікаве порівняння, вжите 
М. Андрусяком, яке не знаходимо більше в жодному із відомих нам текстів 
некрологів: це співставлення смерті Михайла Грушевського та гетьмана Петра 
Дорошенка, чию (Дорошенка) діяльність М. Андрусяк, серед іншого, досліджу- 
вав. Висловлюючи жаль через смерть М. Грушевського, М. Андрусяк, завершую- 
чи нарис, зазначив: «Помер цей перший голова відновленої української держави  
і невсипучий робітник української науки […] поза її [України. — О.Ю.] межами 
подібно як колись козацький речник незалежности України гетьман Петро До- 
рошенко. Помер як страждалець разом із своїм народом за Україну і за свободу 
слова науки»42. 

Того ж таки січня 1935 р. у іншому львівському часописі — місячнику 
літератури, мистецтва, науки й громадського життя «Вістник» опублікував 

——————— 
40 Андрусяк М. Михайло Грушевський: Перший Президент Відродженої Української Держа- 

ви, історик — політик — культурний діяч // Літопис Червоної Калини. — Львів, 1935. — 
Число 1. — С. 2–3. 

41 Там само. — С. 4. 
42 Там само. — С. 4. 
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некролог Володимир Дорошенко. Починаючи його, добрий приятель М. Грушев- 
ського перерахував всі значущі іпостасі покійного, наголошуючи, що той був 
«виїмково визначна індивідуальність: історик, історик літератури, етнограф, 
соціолог, публіцист і навіть белетрист, громадський діяч і політик, талано- 
витий організатор, людина незвичайно працьовита»43. Структурно некролог 
являв собою короткий нарис життя та діяльності М. Грушевського. Текст свід- 
чив, що автор некрологу був добре обізнаний як із покійним, так і з його пра- 
цями, зокрема «Автобіографією» 1926 р. та автобіографічним нарисом «Як я був 
колись белетристом», що з’явився у Києві як передмова до збірки оповідань 
М. Грушевського «Під зорями» (1928). Цитати з них та виклад основних фактів 
В. Дорошенко чергував із власними спогадами про зустрічі із М. Грушевським, 
виявляючи добре ознайомлення не лише із життям вченого на еміграції, а й вже 
у радянській Україні (тут треба згадати, що М. Грушевський у середині 1920-х 
років залучив В. Дорошенка до співробітництва у журналі «Україна» та Історич- 
них установах при ВУАН). 

Щобільше, текст некрологу дає нам також підстави твердити, що навіть під 
час перебування у Москві у так званому «вимушеному засланні» у 1931–1934 рр. 
М. Грушевський та його родина знаходила можливість контактувати із В. Доро- 
шенком та деякими галичанами — приятелями В. Дорошенка. Лише цим можна 
пояснити добре ознайомлення автора із московськими обставинами життя вче- 
ного. Цей зв’язок між В. Дорошенком та родиною М. Грушевського далі існував  
і після смерті останнього — це доводять добре відомі львів’янину обставини 
хвороби М. Грушевського у Кисловодську та намагання йому допомогти ліками 
(«в Кисловодську, де робили хорому операцію (у нього був карбункул на лопатці), 
не було навіть примітивних лічничих засобів, потрібних при операції, а висланий 
із Галичини лік ледві чи дійшов на час»44), а також наведена у цьому некролозі 
правильна дата смерті визначного історика (24 листопада). 

Велике значення для поширення інформації про М. Грушевського мала  
і вже згадувана вище «книжечка за 50 грошів» — в тій рекламі «Діла» йшлося 
про брошуру Івана Крипʼякевича «Михайло Грушевський. Життя і діяльність»45. 
Написана дуже швидко у грудні 1934 р. і надрукована у Львові, брошура розпо- 
відала про «великого історика й першого Президента української держави»; в 
ній, крім фальшивого титулу, також повторювалась помилка із датою смерті 
вченого. Очевидно, І. Крипʼякевич тоді послуговувався радянськими газетами 
як джерелом, проте вже при підготовці некрологу для «Хроніки НТШ» ця по- 
милка із датою смерті була ним виправлена. Однак фактографічно неправильне 
титулування М. Грушевського «президентом» і далі мало місце, хоча і в дещо 
«помʼякшеному» стані: «З вибухом революції 1917 р., — писав І. Крипʼякевич, — 

——————— 
43 Дорошенко В. Михайло Грушевський // Вістник: Місячник літератури, мистецтва, нау- 

ки й громадського життя. — Львів, 1935. — Січень. — С. 44. 
44 Там само. — С. 49. 
45 Крипякевич І. Михайло Грушевський — життя і діяльність. — Львів: Видання товарист- 

ва «Просвіта», 1935. — 63 с. 
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[М. Грушевський] переїхав до Києва, став головою Української Центральної Ради 
й фактичним президентом Української Народньої Республіки…»46. 

Надалі в україномовних журналах почали з’являтись спеціальні публікації, 
присвячені вже окремим сторонам діяльності М. Грушевського (Грушевський — 
літературознавець, Грушевський — політичний діяч, або ж Грушевський про 
політику, про армію, і т.п.); некрологи та біографічні нариси довідкового плану 
поступово змінювались тематичними розвідками, чимдалі частіше друкувались 
різнопланові спогади про вченого і політичного діяча, а також уривки з його 
праць47. 

Достеменним свідченням масштабу М. Грушевського як вченого та політич- 
ного діяча є непоодинокі публікації некрологів та статей про нього в іноземних 
іншомовних газетах та журналах, проведення різних заходів із його вшанування 
в європейських наукових інституціях та навчальних закладах, і це є умовним 
четвертим рівнем його вшанування. Звісно, найбільшу частину статей у пресі 
писали українці, і саме ці повідомлення після відповідних перекладів поширю- 
вались Європою. Однак не можемо не відзначити певну кількість оригінальних 
некрологів та студій, підготовлених іноземними вченими і публіцистами, що 
або безпосередньо контактували із М. Грушевським, або ж були знайомі із його 
творами та розумілись на його здобутках. 

Цьому обзнайомленню іноземних дослідників із доробком науковця сприя- 
ла й велика робота, проведена самим М. Грушевським у попередні роки. Навіть 
після повернення в Україну з еміграції у 1924 р., незважаючи на геть несприят- 
ливі обставини, він намагався поширювати свої праці та видання своїх установ 
далеко за межі радянської України; ще до кінця 1920-х активно листувався із 
європейськими провідними науковцями, науковими інституціями та бібліоте- 
ками; публікував свої огляди та рецензії на праці європейських вчених у під- 
радянських виданнях і, навпаки, друкував свої студії у збірниках на пошану тих 
або тих вчених за кордоном. Крім того, окремої згадки варте й обрання М. Гру- 
шевського у 1895 р. — членом-кореспондентом Академії наук у Кракові, у 
1914 р. — закордонним членом Королівського чеського наукового товариства,  
а 1919 р. — членом Чеської академії наук і мистецтв, що свідчило про визнання 
його наукового добутку ще за його життя. 

Тож не дивно, що вістка про смерть М. Грушевського пройшла через прак- 
тично всю європейську періодику. Звісно, що найбільше некрологічних заміток 
та повідомлень про жалобні засідання українських громад опублікувала поль- 
ська преса. Більші за розміром та розгорнутіші за викладом дописи належали 
українським інтелектуалам, зокрема Олександру Лотоцькому (газета «Czas»), 
Мирону Кордубі (газета «Pion», часописи «Przegląd Historyczny», «Biuletyń Polsko-
Ukraiński»), Василю Біднову (часопис «Przegląd Wspołczesny»), Адріану Копи- 
стянському (журнал «Ziemia Czerwieńska»). Про М. Грушевського як про най- 
більшого сучасного українського історика, видатного наукового і політичного 

——————— 
46 Крипʼякевич І. Михайло Грушевський (Некролог) // Хроніка Наукового товариства ім. 

Шевченка у Львові за час від 1.Х.1932 — 21.ХІІ.1934. — Ч.72. — Львів, 1935. — С. 6. 
47 Огляд бібліографії див.: Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках 

сучасників (кінець ХІХ — 30-ті роки ХХ століття). — С. 361–369. 
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діяча писали й питомо польські дослідники, зокрема Теофіл Еміль Модельський 
(часопис «Kwartalnik Historyczny»), Пшемислав Домбковський («Przewodnik 
historyczno-prawny»). А газети «Gazeta Poranna» (Львів — Краків — Рівне) та 
«Wiek Nowy» (Львів) просто передрукували некрологи з українських газет. 
Водночас був і нетолерантний щодо пам’яті М. Грушевського відгук у польській 
пресі, який, за твердженням В. Тельвака, все-таки був одиноким. Анонімний 
автор газети «Kurjer Lwowski», серед іншого, звинуватив померлого вченого у 
вживанні в історичних студіях слів «Україна» та «український», що, начебто, 
сприяло розпалюванню міжнаціональної ворожнечі на сторінках наукових праць, 
та вказував на нібито фальшування істориком історичних джерел для обґрун- 
тування ненаукових концепцій48. 

В Чехословаччині про смерть М. Грушевського перші інформації подало 
празьке радіо 26 листопада 1934 р., а коротку інформацію вже вечірні газети. 
Наступного дня з’явились некрологи у впливовій празькій газеті «Lidové noviny», 
інших щоденниках. На смерть М. Грушевського відреагували і часописи «Českỳ 
Časopis Historickỳ», «Slovanský Přehled» та «Slavische Rundschau», де у написаних 
чеськими вченими нарисах історик вшановувався як видатний український 
науковий і громадський діяч. Писали про наукову працю славного вченого, його 
заслуги у визвольній боротьбі, порівнювали з «батьком чеської історіографії» 
«великим чехом» Франтішком Палацьким. Найбільшим був некролог пера проф. 
Ярослава Бідло у «Slavische Rundschau». Я. Бідло добре знав покійного та був 
чудово ознайомлений з його науковою спадщиною. Пізніше він розширив свою 
студію до розміру брошури; ця робота стала першою узагальнюючою працею, 
написаною про М. Грушевського неукраїнським автором49. Ілюстрований чесь- 
кий тижневик «Pestrý týden» (ч.1 від 5 січня 1935 р.) вмістив фотографію з 
академії в память М. Грушевського. 

Певного розголосу серед чехословацького громадянства набули й влашто- 
вані місцевими українськими громадами жалобні акції. Про деякі з них йшлося 
вище, тут же хотілось згадати про ще одну, яка певною мірою виділялась скла- 
дом учасників. 20 січня 1935 р. у Брно у концертній великій залі Масарикового 
студійного дому Чехословацьке українське об’єднання при співучасті україн- 
ських товариств відзначило пам’ять академіка М. Грушевського акцією, що була 
названа тризною. На заході було багато не-українців, зокрема урядовців з крає- 
вого уряду та найвищого суду, управи міста Брна, ректори Масарикового універ- 
ситету та Господарської лісової академії, представники чехословацько-росій- 
ського та чехословацько-болгарського об’єднань тощо. Показово, що портрет 
покійного, виставлений у залі, був покритий терновим вінком та прикрашений 
тризубом, вишивками і національними прапорами — українським та чехосло- 
вацьким. Знаменно також, що у виголошеному проф. Антоном Грузою рефераті 
(чеською мовою) традиційне звеличування М. Грушевського було продовжено: 

——————— 
48 Детальніше див.: Тельвак В. Вшанування пам’яті Михайла Грушевського на сторінках 

польських видань (1934–1939 рр.). — С. 176–183; Його ж. Смерть Михайла Грушев- 
ського очима західного світу. — С. 27–29. 

49 Детальніше див.: Тельвак В. Чеська грушевськіана першої третини ХХ століття. — 
С. 252–254, 258. 
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покійний був названий «українським велетнем» та порівняний із першим пре- 
зидентом Чехословаччини Томашем Масариком. Завершилась тризна традицій- 
ним співом українських пісень50. 

Численні більші або менші посмертні згадки про М. Грушевського поміщені 
були в німецькій пресі51. А присвячена вченому редакційна стаття у «Völkischer 
Beobachter» (10 березня 1935 р.), як писав паризький «Тризуб», «викликала 
сильне враження в наукових і політичних колах Німеччини»52. Доклався до 
меморіалізації памʼяті про М. Грушевського і Український науковий інститут у 
Берліні, що присвятив 3-й зшиток своїх «Праць» життю та діяльності вченого. 
Поруч із опублікованими в ньому ґрунтованими на раніше виголошених допо- 
відях статтями Антона Пальме, Бориса Крупницького та Зенона Кузелі, збірка 
була цінна перекладом на німецьку праці М. Грушевського 1904 р. про схему 
«російської історії»53. 

У Великій Британії багато доклало праці до поширення інформації про 
смерть М. Грушевського Українське бюро у Лондоні. Саме з його подачі 8 грудня 
1934 р. відповідне повідомлення опублікувала газета «The Times», де М. Грушев- 
ський був схарактеризований як «найбільший і найвизначніший український 
історик». 

Впливовий щоденник російської еміграції — паризька газета «Последние 
новости» 29 листопада 1934 р. вмістила широку згадку про М. Грушевського на 
літературній сторінці. Прикметно, що Грушевського було названо «людиною, 
глибоко ворожою Росії», а його «Історію України-Руси» — спробою переглянути 
всю історію київської та південної Росії з вузько-націоналістичного україн- 
ського погляду та відокремити її від історії Московщини, що автору згадки 
видавалось абсолютно неприпустимим. Там же була й цікава інформація про те, 
що Грушевському радянська влада «за старі заслуги призначили державну пен- 
сію», яку годі знайти в інших тогочасних текстах. Російський тижневик «Новое 
слово», що виходив у Берліні, помістив 2 грудня на першій сторінці замітку про 
смерть Грушевського під промовистою назвою «Ще одна жертва», через тиж- 
день у тому ж виданні була оприлюднена велика стаття «Большевики и Гру- 
шевский»54. 

Були ще неодноразові згадки та статті про М. Грушевського у болгарській, 
французькій та шведській періодиці, в тому числі науковій — якщо говорити 
про те, що ми на цей час знаємо. Подальше дослідження європейської періодики 
цього часу, впевнена, принесе не одне відкриття. 

Нарешті, як п’ятий рівень вшановування М. Грушевського можна означити 
звістки про його дні народження та смерті у досить специфічних періодичних 
довідково-популяризаторських виданнях — календарях. На західноукраїнських 
——————— 

50 Діло. — 1935. — 25 січня. — С. 4–5. Розділ «З життя українців у Чехословаччині», допис 
«Свято в пам’ять акад. Михайла Грушевського у Брні». 

51 Див. Діло. — 1934. — 5 грудня. — С. 2. 
52 Смерть М. Грушевського в німецькій пресі // Тризуб. — 1935. — 24 березня. Число 12 

(466). — С. 14–15. 
53 Див. Діло. — 1935. — 30 січня. — С. 3 
54 Див. Відгук у російській емігрантській пресі // Діло. — 1934. — 15 грудня. — С. 5. Роз- 

діл «По смерти Михайла Грушевського». 
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землях календарі та календарі-альманахи були досить поширеними, їх друкува- 
ли редакції газет, журналів, різні товариства, зокрема «Просвіта». Вони мали 
вигляд грубих книжкових ілюстрованих томів і зазвичай складались із кількох 
частин (рубрик) — показника свят (українських, римо-католицьких, греко-ка- 
толицьких); загальної частини із розповідями про найважливіші в українській 
історії події й особи; етнографічного блоку із викладом українських народних 
звичаїв та повір’їв; порад різного характеру — згідно тематичної спрямованості 
календаря. Всі ці відомості викладались у хронологічному порядку, за місяцями. 
Звісно, увага спрямовувалась на відзначення роковин тих або тих подій. У будь-
якому разі включення до календаря відомостей про народження або смерть 
певної особи було визнанням її непересічності та залученням до певного історіо- 
графічного канону. 

Приміром, у виданому у Львові у 1934 р. «Календарі для всіх на 1935 рік»  
в рубриці «Історичний календар» на вересень лапідарно були позначені такі 
дати: похорони Б. Хмельницького; обрання гетьманом І. Виговського; смерть 
гетьмана І. Мазепи, поета С. Воробкевича, драматурга І. Карпенка-Карого; зайнят- 
тя російськими військами Львова у 1914 р.; перший бій Українських Січових 
Стрільців із російськими військами, тощо. Також тут було вказано, що 29 верес- 
ня 1866 р. «уродився історик Мих. Грушевський». Зауважу, що календар безпе- 
речно був надрукований ще за життя вченого, бо серед листопадових подій 
дати смерті М. Грушевського не було (а там були позначені дні смерті І. Котля- 
ревського, М. Лисенка, М. Федюшка (М. Євшана) і день народження О. Кобилян- 
ської, дати «більшовицького перевороту в Росії» та «проголошення України 
республікою» та ін.). 

Натомість вже наступного року «Календар для всіх на переступний 1936 
рік» дав велику рубрику «Ті, що від нас відійшли…», де найбільше місця було 
присвячено саме М. Грушевському. У поданій в календарі некрологічній замітці 
чітко прослідковується вплив опублікованого у газеті «Діло» некрологу (мож- 
ливо, писав його той самий автор) і звертається увага на всі іпостасі померлого. 
Наукові заслуги М. Грушевського маркувались означеннями «професор», «член 
ВУАН», «найбільший історик українського народу», «історик українського пись- 
менства», «організатор української науки в Галичині й на Придніпрянській 
Україні», нарешті вченого називали батьком «нової української історіографії, 
що виховав цілу плеяду учених і істориків». Політичну діяльність М. Грушев- 
ського описували позиції «голова Української Центральної Ради» та «перший 
президент УНР», і насамкінець узагальнено — «великий політичний і громад- 
ський діяч»55. 

Чернівецький «Календар-альманах “Самостійність”» на 1937 рік, акцентую- 
чи на науковій праці вченого, позначив обидві дати життя М. Грушевського. Ка- 
лендар нагадував, що 29 вересня 1866 р. у Холмі уродився «найбільший україн- 
ський історик, член Української Академії Наук у Києві Михайло Грушевський», а 
подаючи правдиву дату його смерті (24 листопада 1934 р.), вказував не лише на 
фах покійного, але й чітко визначав причину його смерті: «помер у Кисловодську 

——————— 
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на Кавказі від большевицького знущання у 68-м році життя український історик 
Михайло Грушевський»56. Подібні згадки дат народження та смерті науковця 
можемо зафіксувати і в інших календарях, надрукованих в ці кілька передвоєн- 
них років. 

Загалом всі ці виділені нами досить умовні рівні вшанування М. Грушев- 
ського — як історика у першу чергу, а вже потім як політика і державного діяча — 
у перші роки після його смерті, масовість та широка географічна складова 
відповідних публікацій та заходів безсумнівно свідчили про його великий 
авторитет не лише серед української громади та українських вчених, а й серед 
європейських дослідників. Гадаю, що деталізоване вивчення практики вшану- 
вання у міжвоєнній Європі одного із лідерів українства кінця ХІХ — першої 
третини ХХ ст. має бути продовжене. Фіксація та скрупульозний аналіз всього, 
що тоді було сказано і написано про М. Грушевського, студіювання складу 
учасників різних типів вшановувань, їх мотивацій, сценаріїв проведених акцій 
та їх натхненників, джерел поширення інформації (зокрема, щодо правильної 
дати смерті М. Грушевського та ґлорифікованого, але помилкового означення 
його як «першого президента»), вивчення сутності порівнянь М. Грушевського 
із іншими політичними, державними та культурними діячами (П. Дорошенком, 
Т. Масариком, Т. Шевченком, І. Франком тощо) сприятиме розширенню гори- 
зонтів нашого уявлення як про українську міжвоєнну історіографію, так і в 
цілому про історіографію міжвоєнної Європи. 

 

——————— 
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