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Восени 1905 року Михайло Сергійович Грушевський, використо
вуючи деякі пом’якшення відносин у  царській Росії в наслідок по- 
разіки їв Японській війні, вирішив перенести свою діяльність, а зокре
ма видавання «Літературно-Наукового ВАстника» з Галичини назад на 
Наддніпрянщину.1 Про причини цього рішення уже багато писалося. 
Звичайно Л. Винар має повну рацію, коли, .підбиваючи підсумки на
писаному, зазначає, що «перенесення Л-НВ до Києва треба пов’яза
ти; з намаганням Грушєвського затерти різницю між Великою Украї
ною і Галичиною і -причинитися до відродження собориицькіого па
тріотизму серед- українського .народу, поділеного політичними кордо
нами чужих держав .. .».2 А все ж  таки були й інші причини. Крім 
того й те, що подає Л. Винар можна належно зілюструвати,; ставля
чи в рамки, які нас у даному випадкові цікавлять.

Послаблення цензурного затиску в царській Росії дало змогу знач
но збільшити друкування книжок і періодиків українською мовою, 
в парі з тим поставала практична небезпека створення двох різних 
літературних українських мов — одної для Галичини, а другої для 
Наддніпрянщини.3 Мовні дискусії між представниками обох віток 
українського народу проходили і раніше, а продовжувалися вони до 
другої половини 1920-х] років, але реальна небезпека розподілу мови 
на галицьку і наддніпрянську постала після дозволу цензури дру
кувати ікнижки українською мсзою під царатом. На це є, до речі, 
дуж е лісні! натяки і в цитованій статті М. С. Грушєвського.4

Примітка sio редакції: Пишучи свою статтю автор її часом згадує 
дійових осіб по батькові. Щоб улегшити читачеві розуміння статті, 
подаємо тут список дійових осіб, які зустрічаються у] статті: Гінчен- 
ко Борис Дмитрович, Грушевський Михайло Сергійович, Дорошенко 
Дмитро Іванович. Єфремов Сергій Олександрович, Лотоцький Олек
сандер Ігнатович, Слтосарекко Федір Павлович, Чикаленко Євген 
Харлампович.

1 М. Груш евський , На українські теми. Ще одна повість про те, як по
сварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. Дітератуїрно-Науковий 
В'істіник, січень 1908, стор. 191.

2 Л. Винар, Наукове Товариство їм. Т. Шевченка і М. Грушевський, 
Український Історик, ч. 1—4 (17—20), p. V, 1968, стор. 57.

3 Є. Чикаленко, Спогади (1861—1907), Нью Йорк 1955, стор. 440.
4 Цит. в прим. 1 стаття М. Груш євського , стор. 191 і далі.
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Дроте були й інші -причини, які спонукали Грушевського пере
нести знов ґрю 'своєї діяльности на схід. Хоч Михайло1 Сергійович 
уїмів іцристосуватися до галицьких, а зокрема до львівських відно
син, то все ж  таки йому легше і природніше працювалося на сході, 
зокрема тепер, коли таїм відкривалися перспективи ширшої діяльно
стей. Крім того в Галичині у Грушевського вже починалися іпершї не
порозуміння, які пізніше значно загострилися.5 Та й більшість спів
робітників Л-КВ перебувала на Наддніпрянщині.

Сам М. Грушевський згадує щх> те, що восени 1905 року, коли він 
запропонував перенести «Літературно-Науковий Вістник» до Києва 

«̂вийшла мені відти резолюція: «сидіти і не рипатися». Л-Н Вістник, 
мовляв, потрібний в Галичині, а в Києві він зараз пропаде.б

Докладніше з ’ясовує закуліси цих переговорів з М. Грушевським 
Євген Харламіпович Чикаленко. Сасме в той час Борис Дмитрович 
Г*рінченко і Сергій Олександрович Єфремов переконали Євгена Хар- 
ламповича в (потребі видавання крім газети «Громадська Думка» (пе
редвісник «Ради») журнала «Нова Громада».7 Звичайно для них був 
би Л-НВ у Києві небезпечною конкуренцією. Уже тоді Є. Чикалек
ко, який не надто вірив в успіх журнала під редакцією Грінчекка! і 
Єфремова, підтримував ідею Грушевського щодо перенесення Л-НВ 
до Києва, але Грінченкова думка перемогла. Про це Є. Чикаленко 
пише так:

« . . ,  Грінченко . . .  довод рів, що це значить рискувати єдиним покищо 
нашим органом, бо політичне становище в Росії непевне, що раз-у- 
раз можуть тут* закрити «Л.Н.Вісник».

— Коли закриють «Л.Н.В.», то він собіі повернеться знов до Льво
ва, —і зауважив я.

Грінченко почав доводити, що журнал, який ведеться галичани
ном Франком та погаїличеним Грушевським не матиме на Україні 
успіху, що тут треба журналу, який би вели тутешні українці. . .  
В результаті таки вирішено було видавати тут журнал, а Грушев- 
ському написати, що тепер переносити «ЛНВ» до Росії н е б е з п е ч н о .» 8

Очевидно ця дискусія не могла, втаїтися перед, Михайлом Сергійо
вичем і на неї він і натякає у цитованій статті, коли іпише, що над- 
дніпрянці

к<. . .  рішили докладно обмежувати й відграничити, щоб ся -тери
торія була виключним володінням патріотів з України російської. 
Головна небезпека грозила їм з Галичини — від галичан і ще біль
ше від «обгаличених українців» . . .  «отъ нихже первый есмъ азъ». 
Отже національний кордон мав загородити дорогу; всяким втручан
ням і впливам «галичанщини» в еволюцію українського життя Ро
сії .. .>>9

В ім’я історичної правди треба сказати, що люди, які вміли ди
витися трохи ширше на справи (хоч би й сам Є. X. Чикаленко) уже

5 Д. Дорошенко, Мої спомини про давнє минуле, Віїнніпеґ 1949, стор. 58.
6 ЛНВ, січень 1908, стор. 191.
7 Є. Чикаленко, Спомини, стор. 439 і далі.
8 Там же, стор. 440.
9 ЛНВ, січень 1908, стор. Ш.
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тоді обстоювали і в мовній політиці соборність та намагалися, творя
чи одну літературну мову, не надто віддалятися від Галичини. Відо
мий вираз Овгена Харламповича з тих часів: «Щоб нам не відділи
тися, треба «відділити ся.»10 Але серед деяких кіл і галичан з одного, 
і наддніїпряїнців з другого боку існувала дивовижна і хіба лише суб’
єктивними моментами викликана нетерпимість у мовних і правопис
них іпитаіннях.

З уваги на те, що Гру шевському часто закидали нетерпимість і 
непоступливість та егоцентризм, тут варто підкреслити його дисци- 
пліноваїність і податливість. Він послухався поради киян і ще цілий 
1906 рік видавав з Іваном Франком JIHB у Львові. Щойно наприкін
ці 1906 року іМ. Грушевський вирішив остаточно перенести JIHB до 
Києва. Про це він сам пише:

(«Коли ж  я, помітивши ту політику відокремлення України (росій
ської від галицького культурного життя, восени^ 1906 р. заявив, що 
таки перенесу Л-Н Вістшж до Києва, аби невтралізувати ці течії 
відокремлення . . .  тоді . . .  всякими дорогами пішла всяка агітація 
проти «JI.-H. Вістника» і проти моєї особи».11

Ці слова іМ. Грушевський писав очевидно «в запалі боротьби» і їх  
треба вставити в 'Спокійніші рамки. Агітували! далеко ,не всі і зовсім 
не так рішуче, як .можна б мати враження з слів Гру шевського. Ці 
слова стосуються в першу чергу Грінченка і Єфремова — Є. /Чика- 
ленко мав завжди нахил йти на руку Грушевському. Так, наприклад, 
Дмитро Іванович Дорошенко в своїх спогадах навіть висловлює здо
гад, що «мабуть цей проект (себто — реформи української преси з по
чатку 1907 р. — прим. М. А.) був уже наперед обміркований з видав
цем „Ради57 Є. Чиїкаленком».12 У той час Дмитро Іванович був зви
чайним співробітником газети і не міг бути в курсі справ перегово
рів між Євгеном Харламіповичом та Михайлом Сергійовичем.

Якісь переговори між Чикаленком і Грушевський у пресових 
справах дійсно відбувалися, але вони ке йшли в напрямку, який по
дає Дорошенко.13 Так, наприклад, із спогадів Є. Чикаленка ми знає
мо, що він намагався переконати М. Грушевського об’єднати журна
ли «Нову Громаду» і «ЛНВ» в одне видання.14 Грушевський і на цей 
раз готовий був піти на компроміс і об’єднання, і лише опозиція ам
бітного і впертого Грінченка перешкодила здійснити цей плян. Гру
шевський після цього попросив і Чикаленка

«не підіймати більше мови про з ’єднання (обох журналів — іМ. А.). 
Він .(Грушевський — М. А.) мотивував це тим, що коли спільний ж ур 
нал не піде, то Грінченко і його друзі будуть в цьому обвинувачу-

10 С. Чикаленко, Щоденник, Львів 1931, стор., 181.
11 М. Груш евський , цит. стаття, стор. 191.

Д. Дорошенко, цит. праця, стор. 91.
із Там же; «Рада» з початком 1907 р. ма л а . . .  стати органом чисто по

літичним . . .  «Нова Громада» мала перестати виходити, а натомість до Киє
ва мало бути перенесено з і Львова 'видання «ЛНВ», стор. 91—92.

Є. Чикаленко, Спомини, стор. 469.
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ївати «Літературно-Науковий Вістник» і галицьких ошнробітників, 
а коли піде, то причину успіху приписуватимуть собі і в редакції 
неминуче виникнуть непорозуміння..  .»15

Щойно тоді Грушевський вирішив видавати «ЛНВ» у  Києві з по
чатку 1907 р.16

❖ **

Коли Михайло Грушевський прибув у грудні 1906 року до Киє
ва з твердою постановою, що з січня 1907 р. «ЛНВ» буде виходити 
там, С. Єфремов сидіїв на* Лук’янівці (в тюрмі), отже в опори Михай
ла Сергійовича з Борисом Дмитровичем він міг встрянути щойно від 
пізньої весни 1907 року, коли він вийшов на -волю. Більшість мемуа
ристів згоджуються в тому, що найбільше Грінченко образився на 
Грушєвського за те, що з його приїздом до Києва «булава» перехо
дила до Михайла Сергійовича, а Грінченко не звик бути другим.17 
Мабуть і слово «булава» не даремно зустрічається у декількох спо
гадах; очевидно воно було у  всіх на устах.

Звичайно, коли Єфремов у трав-ні вийшов з тюрми, він відразу 
встряв у спір по стороні Б. Грінченка. Вони ж  були в дуже дружніх 
і близьких зносинах. Перед тим воїни обидва створили і очолювали 
Радикальну Партію, а в 1906 р. спільно видавали місячний журнал 
«Нову Громаду». Тепер колишній молодший приятель М. Грушев- 
ського18 С. Єфремов перетворився в запеклою і рішучого ворота на
шого історика. Ворожнеча ця паретривала смерть Грінченка, визволь
ні змагання і загострювалася ще й політичними розходженнями, а 
зокрема поверненням Грушєвського в 1924 році на Україну.

Тоді ж  у  1907 році ворожнеча щойно народжувалася. Єфремов 
перестав опівіпрацювати в «ЛНВ» і намагався, знаючи слабі сторінки 
Грушєвського, допекти йому в доступній пресі. М. Грушевський з сво
го боку образився ще декілька місяців раніше на редакцію газети, 
яка в 1906 році помістила редакційну статтю «До наших братів га
личан».19 Стаття напсувала багато крови. Автор її Грінченко заки
дав галичанам, що їхня мова, мовляв, неукраїнська.20

Є. Чикаленко, який явно недолюблював Грінченка, закинув йому 
в своїх споминах нетактовність. Прочитавши це місце, С. Єфремов
19 років після самої події знов дуж е гостро зареаґував на цей закид. 
У листі від 5 серпня 1925 року з Києва до Подєбрад Сергій Олексан
дрович зазначає, що

is Op. cit., стор., 470.
16 Там же; також М. Груш евський , цит. стаття, стор. 191.
17 в  своєму «Щоденнику» Чикаленко записав 1 травня 1910 (стор. 127) 

таке: « . . .  в громадськім ж и т т і. *. це був надзвичайна тяжкий чоловік. . .  
Багато його надзвичайної енергії та здоров’я пішло на боротьбу за  булздву 
то з ,В. И. Науїмекком, то з Грушевський та іншими «конкурентами».

18 м . Груш евський, цит. стаття, стор. 192.
і® У той час газета називалася ще «Громадська Думка».
20 є. Чикаленко, Спомини, стор. 455, 469.
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«стаття була анонімна, отже редакційна, за неї відповідальність ко
лективна, — значить «безтактність» виявив не Грінченко, а всенька 
редакція . . .  пишучи до Вас я навмисне перечитав статтю і думаю, 
що колій б Ви її т е п е р  перечитали, то були б здивовані її лагід
ністю й обережністю, делікатністю. Проте я не дивую, що тоді га
личане і  Грушевський за неї образились: під гарячу руку чого не 
б у в ає..  .»21

Проте — рукавичку киїнено. Маючи на увазі, що мовні і навіть 
правописні питання у нас дразлилві дотепер, коли еони принаймні 
теоретично впорядковані, то що ж  говорити про часи, коли мавші 
норми щойно творилися! Образа була болюча і вона викликала ці
лий ряд дальших дій і протидій, які довели до розриву зносин між  
Грушевським і Гршченком та Єфремоеом. Справу заі острила редак
ція «Громадської Думки» ще й тим, що вона відмовилася надрукува
ти статтю С. Томашіївськото про ювілей Грушевсыкого.22 Це довело 
до того, що Михайло Сергійович «мало цікавився газетою».23

Але й С. Єфремов став мешпе цікавитися газетою. У записі від 
З лютого 1908 року Є. Чикаленко зазначає з цього приводу:

«Треба завважити, що він, з самого визволення свого з тюрми якось 
холодно ставиться до „Ради”. Соромно йому покинути її, мабуть 
шкода рвати зо мною приятельські відносини, що тягнуться вж е  
більше 12 років.

З другого боку, як бачиться з  Грінчекком, поговорить, то у нього 
■відпадає охота писати до „Ради”- Грінченко і йому, як і всім, розка
зує, що ми його виперли з газети, що ми й реортаніва/цію завели 
® „Раді” умисне, аби позбутися його та Марії Миколаевни, його ж ін 
ки; що я цілком підпав під вплив М. С. Грушевського, а М. І. Пав- 
ловський (редактор „Ради” — прим. Є. Чикаленка) просто раболіп- 
ствує перед п. п р о ф е с о р о м » .24

Це й було причиною, чому С. Єфремов «увесь 1907 рік (очевидно 
шщ травня, коли він вийшов з тюрми — прим. М. А.) писав до1 г-аоети 
якось неохоче», хоч Є. Чикаленко і пропонував йому стати навіть 
редактором.25 Власне кажучи, С. Єфремов образився в першу чергу 
на 1. Франка, який, очевидно заступаючись за М. Грушевського, по
містив у «Раді» огляд преси, в якому написав, «що „Нова Громада” 
велась погано, не придбала симпатій публіки і тому вмерла.»26

Іван Фраінко мав рацію. За один рік (1906) журнал дав Є. Чика- 
ленкові 10 000 карбованців дефіциту і придбав лише приблизно 400 
передплатників. Але можна зрозуміти й обурення Сергія Олександро
вича;, який написав статтю проти І. Франка та Грушевський її не 
помістив у «ЛНВ». С. Єфремов образився до решти на М. Грушев-

21 3' ще недрукованого листа.
22 Є. Чикаленко, Спомини, стор. 469.
23 Там ж е.
24 Щоденник, стор. 21.
25 Там же.
26 Щоденник, стор. 22. У цитованому листі (прим. 21) Єфремов пише 

Чикаленку: «будь я тоді між Вами — усіх сил доложив би, щоб «Нова 
Громада» не закрилася . . .».
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ськото, якого він і так уже обвинувачував разом з Б. Гршнченком, 
до речі несправедливо, у смерті «Нової Громада».

Єфремов пробував виступити -проти Грушевського і «ЛНВ» у «Ра
ді», але її видавець Є. Чикаленко не хотів «братовбивчої війни» і не 
містив таких статтей. Тоді Єфремов вибрав інший шлях. Він напи
сав і помістиів у першому числі російського1 органу «Киевские Вести» 
за 1908 рік; огляд української літератури за 1907 рік. Це дало йому 
зімогу «разделать» Л-НВісник, лік висловився сам С. Єфремов27 і ду
ж е гостро та болюче /стьобнути М. Грушевського.

Огляд вийшов, може в оонстзному і правильний, але ж, як у сво
їй відповіді виявив М. Грушевський, несправедливо загострений і 
односторонньо1 скерований проти нього як редактора Л-НВ. Єфремов 
стверджує, що 1907 рік був <чбезплідний» і не дав у письменстві тво
рів, які ізвернули б на себе увагу. Далі Сергій Олександрович вказує 
на безбарвність, млявість і пересічність поезії й прози поміщених у  
Л-НВ 'протягом 1907 року, не зважаючи на те, що той орган претен
дує на ролю «всеукраїнського оргаїну». За винятком творів В. Вин- 
ниченка «Дим», «Великий молох», «Студент» і М. Коцюбинського 
«Невідомий», все інше С. Єфремов назвав «обтяжливим балястом»
— включаючи сюди і повість І. Франка «Великий шум» і драму Ва
силя Мови «Старе гніздо й молоді птахи».

В ім’я історичної правди треба визнати, що С. Єфремов високо 
цінив творчість Івана Франка, чого доказом є йо«го «Історія україн
ського письменства». Все ж  таки з багатьох міркувань зовсім незро
зуміло, чому С, Єфремов не зумів належно оцінити творчо'сти Васи
ля Мови-Лимарського, який світоглядом мусів би бути близький 'ав
торові історії нашого письменства. Ближче до правди підійшов вже 
у наші дні Ю. Шевельов, коли назвав «Старе гніздо і молоді птахи» 
«одною з перлин нашої прози».28 З свого боку С. Крижаніївський вка
зав на те, «що до цього твору наша література і літературознавча 
наука ще повернуться».29

Лише публіцистичний та науковий відділи Л-НВ ставив С. Єфре- 
мові трохи вішце, хоч і тут він вказував на! випадковість тем і примі
тивізм.30 Немає сумніву, що й тут виявився суб’єктивізм С. Єфремова 
та його подразненість тодішніми спорами. У цьому легко перекона
тися, коли порівняти те, що він писав у своїй «Історії Українського 
Письменств а» іпро публіцистичні праці М. Грушевського1, помгіщува- 
ні в, Л-НВ, а текст цієї історії писав С. Єфремов лише два роки піз
ніше (у 1910 році). Там читаємо:

^Публіцистичні праці Грушевського, які читач знайде мало не в кож 
ній книжці «JI.-H. Вістника», викликають великий інтерес як: сами

27 є. Чикаленко, Щоденник. Запис від 3 лютого 1908, crop. 23.
28 В аси л і Мова (Лиманський), Твори. Редакція і вступна стаття Юрій 

Шевельов, Мюнхен 1968, стор. 5. Докладніше обговорено цей твар на стор.
23 і  далі.

29 Василь Мова (Лиманський), Поезії, Київ* 1965, стор. ЗО.
30 Цитуємо з'а ЛНВ, січень 1908, crop. 188—189.
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ми темами, так d цікавим, живим трактуванням їх. Питання україн
ського життя автор заївсігди ставить з національного штандпункту, 
але разом ,і на підставі того широкого світогляду, який дає Грушев- 
ському йото велика історична освіта і веестороизні знання. Ці при
кмети /публіцистичних праць Грушєвського ставлять його на чільне 
місце в інашій -новій публіцистиці і в багатьох питаннях роблять 
з його духового щровздцю сучасного українства..  .»зі

Та 1908 року Єфремові в першу чергу йшлося про те, як? би до
солити М. Грушевському і його співробітникові й співредакторові І. 
Франкові, а тому Єфремов і закидав JI-HB брак редакторської руки 
та «наївне і не зовсім скромне ‘Самовдоволення, яке . . .  послаблює на
дію сна те, що принаймні в майбутньому журнал, як то кажуть, ви
рівняється» ,32

Ця стаття С. Єфремова у  «Киевских Вестях» поставила його са
мого їв дуж е незручне становище, оскільки він, як одиїн з передових 
українців, зводив свої порахунки з іншим передовим українцем у 
російській пресі. Цей момент і використав М. Грушевський у своїй 
відповіді.33 Щоправда Є. Чикаленко відмовляв Грушєвського від, дру
кування цієї статті формально, бо «це не відповідь по суті, а вказу
вання мотивів, з яких Єфремов написав тстр у  критику на Л-НВ», 
а по суті, щоб не загострювати й так прикрої братовбивчої полеміки, 
але жі дружина Михайла Сергійовича і його брат Олександер «стоя
ли ніа тому, щоіб він її друкував».34

Відповідь ця дотепна і гостра. У ній з ’ясовано події, які довели 
до написання істатті Єфремова, про що вже була мова. Однак М. Гру
шевський цим не обмежився. Віїн вказав на причини, чому вирішив 
■перенести Л-НВ до Києва («щоб нейтралізувати течії відокремлен
ня . . .  України російської від галицького культурного життя») і не 
без сарказіму додав, що один Л-НВ має більше передплатників ніж  
«Україна»35 і «Нова Громада» разом.36 Зовсім слушно вказував М. 
Грушевський на те, що 1907 рік — «зовеш не гірший від багатьох 
попередніх» щодо української літературної діяльности, а своєю стат
тею С. Єфремов видав українцям «свідоцтво убожества», а це тим бо
лючіше, що росіяни й так легковажать українським культурним жит
тям. Серед овоїхї ня стаття викликає депресію, отже вона — вчинок 
«у високій мірі нетактовний і негромадський».37

31 Сергій Єфремов, Історія українського письменства, Видання друге, 
без одміїн, С.-Петербург, стор. 422—423. Як бачимо, ця оцінка «противника» 
М. Грушєвського далеко прихильніша ніж  йото «приятеля» Є. Чикаленка, 
який у  «Щоденнику» називає статті Грушєвського «надзвичайно цікавими, 
але вони, мовляв, публіки не захоплюють» (стор. 150).

32 ЛНВ, січень 1908, 'стор. 189.
33 Op. cit., стор. 192.
34 є . Чикаленко, Щоденник, стор. 24.
35 Спадкоємець «Киевской Старины». Українознавчий журнал.
36 ЛНВ січень 1908, стор. 191. «Нова Громада» — журнал Грінченка і  

Єфремова, виходив 1906 р.
37 ЛНВ, січень 1908, стор. 192.
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А есе ж  таки за цей вчинок М. Грушевський винуватив не так са
мото Єфремов а, як «гуртківство», що витворилося внаслідок приду
шування українського життя в Росії та брак «простору і ісвободи, 
суспільного елементу і суспільної контролі».38 Свою статтю закінчив 
М. Грушевський навіть оптимістичним твердженням:

«Не сумніваємося, що широкий, здоровий розвій громадського, 
яароднього життя на Україні поломить і  у  нас різні паркани. . .  
.Дрібні кружкові амбіції й рахунки, воно змусить сховатися перед 
розвоєм інтересів загальних, широких і боротьба ідей і ідейних на
прямків заступить місце історій про те як і за  що сварився Іван 
Іванович з Іваном Никифоровичем — тих історій, що так довго на
повняли собою українське життя в пер едроз світній мряці україн
ського занепаду» .39

Звичайно Єфремов не був би Єфремовим, як би він не попав у 
дискусійний азарт і не вирішив би стати до> бою. Про реакцію Сергія 
Олександровича на появу статті Грушевського знаходимо в; «Щоден
нику» Чикаленка такий запис:

«Тепер Єфремов хоче писати у  відповідь йому брошуру, бо в „Ваді” 
я не хочу цієї братоубийчої полеміки, а в російській газеті йому 
вж е соромно друкувати статті, направлені проти українських дія
чів . . .»40

Однак брошури проти Грушевського Єфремов не написав — це 
за нього трохи пізніше, під іншою окупацією, з інших ,причин і за ін
ших умов зробив С. Томашівський. На цей раз Є. .Чикаленкові по
щастило відтягнути Єфремова від праці над такою брошурою хитро
щами. Він замовив у нього цілий ряд статтей про М. П. Драгоманова, 
а за той час С. Єфремов трохи охолов.

Конфлікт Грушевського з Єфремовим тривав далі, але він пере
йшов в іншу фазу. У Грушевського почалися непорозуміння з «Ра
дою». Одною з спірних справ було те, що редакція цієї першої укра
їнської щоденної газети на Наддніпрянщині вирішила дати своїм пе
редплатникам «Історію України» М. Аркаса. Грушевський, знаючи, 
що в книзі цій, мабуть, більше праці було В. Доманицького ніж Ар
каса, написав на неї ншцівну критику. За важко хворого заступили
ся його друзі на чолі з Сергієм Олександровичем.

Нарешті у 1910 році напруження в Києві дійшло до того, що Є. 
Чикаленко звернувся, як звичайно в таких випадках це робилося, 
до Олександра Ігкатовича Лотоцького, щоб він якось злагіднив на
пруження. Лотоцький взявся за це нелегке завдання. Він сам напи
сав у  «Раду» статтю в обороні Михайла Сергійовича і намовив моло
дого тоді студента кляскчної філології Петербурзького університету 
Федора Павловича Слюсаренка написати статтю про Грушевського.41 
Обидві статті були поміщені в газеті «Рада», але, мабуть, не дуже

38 op. cit., стор. 193.
39 Там же.
40 Є+ Чикаленко, Щоденник, стор. 24 (Запис від 3 лютого 1908).
41 Олександер Лотоцький, Сторінки минулого, т. 2, Варшава 1933, стор.

164.
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сприяли іПОМ’яКШ єїіню  в ід н о с и н . Про це незалежно .ОДИН ВІД ОДНОГО 
згадують і  Лотоцький42 і Чикаленко.43

Можемо ВИСЛОВИТИ припущення, що миротворча роля Л отецько
го; на цьому не обмежилася. Влітку 1911 р. Єфремоїв був у Петербур
зі, де наглядав за друком своєї «Історії українського письменства». 
Як і завжди, він зупинився у свого приятеля Олександра Ігнатовича. 
Мабуть, він мав деякий вплив на те, що Єфремов так високо оцінив 
публіцистичну працю Грушєвського в своїй «Історії».

У всякому разі відносини між Єфремовим і Грушевський надто 
дружніми не стали й за революції, коли обидва тісно співпрацювали 
в Центральній Раді. Однак -приїзд Грушєвського 1924 року на Украї
ну ноставив ороти нього всіх національно настроєних українців, а 
серед них в першу чергу Сергія Олександровича, рішучого і безком
промісного ворога большевиків. Однак про цю ворожнечу ми згадає
мо в іншому зв’язку.44

42 Там ж е.
43 Щ о д е н н и к , с т о р . 181 (з а п и с  в ід  29. XII. 1910 p.).
44 Листи С. О. Єфремова до Є. X. Чикаленка. Див. настуїші числа 

«Українського Історика».


