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ЛИСТИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО ПЕТРА СТЕБНИЦЬКОГО

ВСТУП

Листування Михайла Сергійовича Грушевського з відомим україн
ським громадським діячем Петром Януарієвичем Стебницьким (1862- 
1923 рр.) за період з 1906 по 1922 роки знаходиться в Центральній 
науковій бібліотеці АН УРСР імені В. І. Вернадського у Києві і ста
новить 62 одиниці зберігання (фонд III, № 52028-52089)

Це великий епістолярний комплекс, який безперечно має ввійти до 
повного видання епістолярної спадщини вченого. Тепер же з цього 
значного масиву вибираємо лише чотири листи, котрі стосуються тих 
часів, коли Михайло Сергійович перебував у вигнанні — спочатку в 
Симбірському (№ 1), потім в Казані (№ 2), затим в Москві (№ 3), і 
зрештою, з 1919 року, в Австрії — в Бадені під Віднем (№ 4).

Подаємо саме ті листи, котрі найбільш характерні для того, чи ін
шого періоду вигнанського життя історика і які показують найбільш 
яскраво, які проблеми хвилювали його, чим жив він в ті дні.

Всі листи писані рукою М. С. Грушевського, звичайно, були вкла
дені до конвертів, які окрім № 4, не збереглися.

1.

Симбірськ —- Петроград 11. УІИ.1915.
Я дістав Ваш лист з 6.VIII, дорогий Петро Януарієвич. Дуже дякую 

за Вашу пропозицію. Я справді зайнявся на вигнанню, — позбавлений 
можливости наукової роботи — складанням популярної історії, в двох 
концентричних ціклах, коротшім — коло 20 арк. в двох книжечках і 
ширшім, котрий не знаю, чи коли небудь доведу до кінця — хіба — 
не дай Боже — моє заточеніє могло б тривати дуже довго. Думаю 
друкувати їх власним накладом (просив Симона Васильовича1 в Москві 
мені се в котрійсь друкарні у строїть, але досі ще нічого конкретного). 
Може бути що се виходитиме як видавництво імени мого покійного 
батька, — ще не рішив, але хотів би сам зайнятися сим виданням, се 
вносить деякий інтерес в моє життє.

1 Симон Васильович це Симон Петлюра (редакційна примітка).



108 В. ЗАРУБА

Дозвіл переїхати з Симбірська в Казань я дістав ще в кінці квітня, 
мабуть Ви се знаєте, але що Казань мене не устроює, а в Симбірську 
я тим часом найняв був дачу на всей строк, як звичайно, тож і зі
стався тут до кінця літа. Льстив себе думкою, що при теперішнім кур
сі згадає ж хтось про мене. Писав два тижні тому навіть Ол. Ігн.2 
(27.УП), питав про се, та досі не дістав відповіді. Як не діждуся ос- 
вободження з-під нагляду і свободи жительства — треба буде з кінцем 
місяця перебиратися до Казані. Марія Сильв. з дочкою нашою зби
рається до Київа на осінь. Вам дуже дякує за память.

Ваш щирий М. Грушевський.
П.С. Якби я й переїхав до Казані, то полишу на почті адрес для 

пересилання кореспонденції.
Як би мали час написати мені кілька слів про видання Доброд. тов. 

і взагалі про петербурзькі українці за час війни (лише дуже смутить, 
що видавничий рух припинився) і усі обставини укр. друку в СПб-зі 
(чи дає себе відчувати воєнний стан, воєнна цензура укр. друку, чи є 
якась зміна) — був би Вам дуже вдячний.3

2.

Казань — Петроград 25.Х.1915.
Дорогий Петро Януарієвич!
Спасибі за книжку Розенфельда, яку я одержав. Коли удасться до

бути свій примірник, то верну й дуже скоро, як ні — то трохи довше, 
але не дуже довго. 15 сього місяця я післав Вам лист, де просив по
старатися вибороти мені місце для статті з приводу сеї книги в «Віст- 
нику Європи». Не знаю, чи дістали сей лист? Я писав про се Мак. 
Ант. ще І.Х., але не дістав від нього відповіді, і мабуть не дістану. Тим 
часом, вважав би таку статтю на часі, тому просив би Вас — якщо М. 
Ант.4 займає в сім питанню позицію не прихильну, або безпечну, по
пробувати найти дорогу таку через Ковалевського, або Потікова (?), 
може Ви з Ол. Гн. щось знайдете можливим щось зробити в сій спра
ві коли, розуміється, не маєте нічого против сього. Я повторяюся то
му, що може Ви лист не дістали, бо не маю від Вас звістки, яка б 
доказувала те, що Ви його одержали, а я за кілька днів візьмуся до 
відзива.

Здоровлю щиро Ваш М. Грушевський
До Наук. Збір, дам про книгу Розенфельда само собою.5

2 Олександер Лотоцький (редакційна замітка).
3 ЦНБ-ВР, ф. III, № 52048.
4 М. Славинський (редакційна замітка).
5 ЦНБ-ВР, ф. III, № 52053.
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3.

Москва — Петроград (Уривок) 28.ХІІ.1916 р.
І Вас здоровлю, дорогий Петре Януарієвичу, з святами і Новим Ро

ком і бажаю в сім Новім Році надії над всіма попередніми. Спасибі за 
добре слово і побажання. Дай Боже, хотілося б ще послужити — коли 
б сила і обставини.

Тим часом не похвалюся, хворію! Дуже тяжко прожили ми падо
лист, маючи в таких трудних обставинах хору шкарлятиною дочку, а 
потім під час ліквідації сеї хвороби сильно простудився, полежав, а 
потім вернулася моя стара хвороба — «воспаление слизистых обло- 
чек», очевидно на нервовім грунті, яка завсіди впливає мені на нерви, 
настрій, енергію, дратливість і т.ін. Марію Сильвестрівну і Кулюню 
16.XII. виправив я на спочинок до Київа (привіт їх пересилаю) і буду 
впливати, щоб побули там довше.

Дуже рад був би побачити Вас у себе, як тепер от Мих. Мих. — та 
їзда тепер така бридка, що совісно кого-небудь заохочувати до поїздки. 
Мих. Мих-чу я міг взяти білет тільки на почтовий поїзд без плацкар
ти, місця спальні розкуповують за кілька місяців! Та й то, Марія 
Сильв. поїхала звідси скорим замість 8 1/2 год. вечора о 4-ій вночи, а 
приїхала до Київа теж вночі!

З «Проміннєм» требе бути вирозумілим. Скажу се щиро, бо я це 
сам більше глядач ніж керманич у нім. Не маючи певности, чи по
можемо йому жити більше ніж два нумери; трудно було вимагати ду
же солідної організації. До того ж людей тут мало взагалі, і тих війна 
з поборами дуже дезорганізувала. З поза Москви літературна поміч 
дуже слаба! Та ще кияне не мають гадки про місячник...6

... М. Грушевський

4.

З Бадена — до Києва 1 листопада 1922 р.
Baden bei Wien, 

Schlosstrasse — 4
Високоповажаний Петро Януарієвич!
Я дуже рад був одержати кілька слів від Вас. Прошу написати, чи 

не терпете Ви нужди в найнеобхіднішим? На жаль проби пересилки 
річей індивідуального призначення не вдаються, от же приходиться об
межитись слівно.

Не знаю, як удасться нам переправити обув, є й теплі куртки. При
ходиться боротися з труднощами всякого роду, навіть з того боку, звід
ки і не сподівався б.

6 ЦНБ-ВР, ф. III, № 52061.
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Дійсно, там добре, де нас нема, як Ви кажете. Не можете собі уяви
ти, як обідніло матеріяльно і духовне літературне, наукове і взагалі 
культурне життє тутешнє, яку тяжку і глибоку крізу переживають ін
телігентні робітники, котрих робота не знаходить попиту в невеликій 
верстві наукових кругів. Книга взагалі стала предметом роскоші. Нау
кові журнали або припинились, або звелись до мінімальних розмірів. 
Навіть такі колись багаті бібліотеки як віденського університету не мо
же виписувати англійських, американських журнальних видань. Навіть 
спеціялісти не бачать сеї літератури. Аркуш друку без паперу в 1000 
прим, коштує більше як 2 тисячі австр. корон — коло 30 доларів. Та
ких коштів на виданнє ніхто не має. А те що й виходить в величезній 
більшості носить печать політики — або політиканства, ще й тепер.

Вітаємо Вас щиро. Будемо раді почути від Вас щось.7
Ваш М. Грушевський.

7 ЦНБ-ВР, ф. III, № 52065.


