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УДК 94 (477) „ХХ”
Ігор ЧОРНОВОЛ

ПРО СТАВЛЕННЯ М.ГРУШЕВСЬКОГО 
ДО ШЛЯХЕТСЬКОГО СТАНУ

У 1991р. в середовищі діаспорних істориків спалахнула гостра дискусія про іс-
торіософію М.Грушев ського. Приводом стало інтерв’ю Омеляна Пріцака київ ському 
часопису «Старожитності», в якому інтерв’юований закинув великому вченому анти-
державницькі позиції та зневагу до аристократії: «… я дуже боляче переживав, – говорив 
О.Пріцак, – коли читав слова мого улюбленого автора, що зневажав еліти, вивищу-
вав так звані «народні маси», хоч вони не могли розуміти, що таке держава і яка їй 
ціна. А Грушев ський декретував, що власне оті сліпці повинні бути альфою і омегою 
історичної розвідки, і коли тій масі недобре живеться в державі, навіть у своїй, то 
вона, маса, має право порахуватися з тією державою»1. Ці слова О.Пріцака виклика-
ли емоційні протести середовища «Україн ського історика»2, а протягом 1990-х років 
у світ регулярно з’являлися публікації, автори яких силкувалися довести присутність 
державницьких ноток у творчості М.Грушев ського3.

Хоча О.Пріцак й не відповів на протести та не намагався пояснити мотивацію своїх 
тверджень, проте, поза всякими сумнівами, він просто перефразував зміст відомої статті 
М.Грушев ського «Україн ська партія соціялістів-революціонерів та її завдання»4.

Безумовно, в контексті сьогодення поділ історіографії на «народницьку» та «де-
ржавницьку» застарів. Така структуризація лише підсилює надмірну заполітизованість 
сфери україн ської історичної науки5. Щоправда, неважко передбачити, що найбли-
жче десятиліття принесе їй підвищення рівня академічности та деполітизацію, хоча, 
можливо, й не таку інтенсивну, як хотілося б. З іншого боку, зробити це буде нелегко 
ще й з тієї причини, що більшість україн ських істориків розглядали свій науковий 
фах як власне шлях у політику. «Не треба забувати, – писав М.Грушев ський, – що 
наша історіографія се заразом історія політичної україн ської мисли; великі історики 
України були її великими ідеологами, давали напрям і тон не тільки історичній, але 
й громад ській і політичній свідомості нашого суспільства»6; «я прийшов до політики 
через історію, – стверджує він в іншому місці, – і сей шлях вважаю нормальним»7.

Сказане чудово демонструє проблема відношення М.Грушев ського до шляхти. По-
ширилася думка, що, переносячи на ґрунт науки ідеологічні концепції М.Драгоманова, 
М.Грушев ський у такий спосіб долучився до творення міфу про українців як про 
селян ську націю. Сама по собі вона заперечень не викликає, зате потребує істотних 
уточнень у галузі дійсного ставлення М.Грушев ського до шляхет ського стану.

У 1889р. львів ський часопис «Правда» схвально відгукнувся про князів Володисла-
ва та Лева Сапіг. 20 травня 1889р. на передвиборчих зборах у Борщеві кн. Лев зробив 
гучну заяву про те, що зі Східної Галичини до Галицького сейму мають обиратися лише 
українці, а його брат зрікся своєї кандидатури в Чесанові на користь українця. «Ми 
певні, – писала «Правда», – що маніфестація обох Сапігів – се тільки почин акції, 
котру вони вестимуть з повним зрозумінням великої ваги рівноправности русинів 
з огляду на недалеку будущину. Вправді, сказав один поль ський муж державний, що 
кн. Лев «popsuł sobie karierę», але ми навпаки думаємо, що зворот, зроблений обидвома 
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князями, промостить їм дорогу до кар’єри достойнішої, а не такої кар’єри, яку мав на 
думці пересяклий станьчиків ським духом згаданий муж державний»8.

А в березневому 1890р. номері «Правди» знаходимо допис з Більча Золотого 
(маєтку кн. Л.Сапіги) ось якого змісту: «Князь Лев Сапіга дає докази правдивого 
а практичного народолюбія. Від осени минулого року формально вишукує роботи 
для людей і платить дуже добре. 4.000 зр. з надвишкою перейшло з князів ської руки 
в руки бідних більчан. Для тих, що робити не спромагаються, урядив князь Лев Сапіга 
кухню. Живляться в тій кухні сотки нещасних досита. Варять страви поживні та смачні, 
та й подають їм здоровий хлібець. В сей спосіб подається підмога голодним зі сторони 
народолюбивого князя аж до передднівку і стоятиме щонайменше 5 тисячів. Супротив 
сего запомога краєва в сумі 60 зр., роздана на Більче, заселене кругло 5.000 людей без 
дальшого доказу, явна як цинічна іронія. Само собою розуміється, що жиди, котрим князь 
вириває жертву лихви з рук, поклялись на chajrem все і всюди шкодити князеві. Окрім 
кухні для голодних, винайшов князь і спосіб помочі для тих, що з браку паші позбулись 
в осені робучого інвентаря. В осені закупив князь кількадесят пар мужицьких коней, 
прокормив їх через зиму купованою пашею, а тепер без найменшого зиску відпродує сі 
коні селянам. Се в відповідь тим, котрі питали мене: „Що мене спонукало до симпатії 
для князя Лева Сапіги з Більча?!” Честь, йому честь!»9

Ці публікації не були випадковими. Річ в тім, що «Правду» в той час фінансував 
князь Адам Сапіга10 – батько Володислава й Лева, а останній, імовірно, претендував на 
трон монарха проектованого Бісмарком «Київ ського королівства»11. Очевидно, саме 
з цих міркувань Сапіги зондували ґрунт серед україн ських політиків і фінансували 
«Правду» протягом першого року її існування. Утім, у настроях загалу сумніватися 
не доводилося. Через півтора року, критикуючи повсталу в середовищі так званих 
«молодих радикалів» теорію «ру ського державного права», Михайло Павлик згадав 
й про цю публікацію «Правди»: «Чи д. «радикали» не думають, що коли би як-небудь 
закроювалося на узисканє прав напр. короля Данила, то на ту корону найшлись би 
компетенти в рядах князів Сапіг, Чартори ських, Дідушицьких і т.і., котрі так само, як 
в Чехах, пхали би маси народні на те, щоби своїми жменями брали для них жар. Вже 
й тепер, коли Бісмарків ська політика з доброго дива показала нашим «мужам стану» 
синенький димок «Київ ського королівства», найшлися компетенти на се невидальне 
і навіть мали дещо зробити, щоби піддержати «орган усеї України-Руси», що «високо» 
держить стяг націоналізму, але дуже низько стяг інтересів робучого люду»12.

Саме в такій ситуації у «Правді» з’явилися дві публікації М.Грушев ського. Перша 
з них – це рецензія на праці Миколи Стороженка «Западнорусские провинциальные 
сеймики во второй половине XVII в.» (Київ, 1888) та «Акты для истории провинциальных 
сеймиков юго-западного края во второй половине XVII в.» (Архив Юго-Западной 
России. Ч.II. T.II. (Київ, 1888)13. Слідом за В.Антоновичем, учений стверджував 
безкласовий демократизм громад україн ських автохтонів, як і те, що строго регламентовані 
станові межі та особливий статус шляхет ського стану принесло в Україну лише поль ське 
панування14. Розмову продовжено через три роки у рецензії статті Олександри Єфименко 
«Малорусское дворянство и его судьба» («Вестник Европы», 1891, кн. IX)15. Якщо 
в попередній публікації розглядався процес полонізації україн ської аристократії, то 
в цій – російщення козацької верхівки. М.Грушев ський обережно виправдовував останню, 
натякав, що компромат на шляхту, притаманний працям О.Єфименко й Олександра 
Лазарев ського, перебільшений. «Взагалі мені здається, – писав він, – що політичні 
ідеали старшини не можна вложити в рамці самих егоїстичних змагань… Коли б ішло 
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тілько о власну користь, то для сего була далеко пряміша й безпечніша стежка: зречися 
всяких політичних змагань і стати «найнижчим підніжком його цар ського Пресвітлого 
Величества». І коли замість того ті чи інші заступники україн ської старшини ставали 
в опозицію, то тут, очевидячки, було щось більше, як егоїстичні потяги»16. Щоправда, 
наприкінці публікації М.Грушев ський зауважив, що не мав наміру стати «апологетом 
україн ського панства, сеї історичної болячки народу»17.

Пишучи ці рецензії, М.Грушев ський, безперечно, не знав ані про аспірації Сапіг до 
«Київ ського королівства», ані про джерела фінансування «Правди». Хоча існує спо-
куса припустити, що їх йому замовляла редакція (Володимир Антонович, Олександр 
Барвін ський і Олександр Кони ський), прагнучи залучити галицьку й наддніпрян ську 
шляхту до україн ського національного руху18. Як і те, що Сапіги припинили фінансувати 
«Правду» завдяки квітневій 1889р. рецензії М.Грушев ського. Утім, Сапіги повідомили 
народовців про своє рішення призупинити фінансування «Правди» не раніше серпня 
1889р.19 Натомість перша думка ближча до істини.

Поза всякими сумнівами, тему М.Грушев ському підказав В.Антонович. В.Антонович 
оцінював роль елітних груп в історії України негативно, але робив виняток для дрібної 
шляхти. До того ж, сам походив з цього середовища. Він – автор першої в україн ській 
історіографії фахової праці про околичну шляхту20. Крім того, В.Антонович був відомий 
своєю толерантністю, доктринерство і фанатизм були йому не притаманні. Доцільно 
також пригадати конфлікт, який відбувся на квартирі Павла Житецького під час зборів 
«Старої Громади» в 1870-х роках. Тоді М.Драгоманов гостро поставив питання про 
неприпустимість належності до «Старої громади» буржуазії, маючи на увазі передовсім 
банкіра Рубінштейна. П.Житецький декілька разів пробував перевести розмову на інше, 
проте невдало. Водночас, дісталося від М.Драгоманова й Вільгельмові Беренштамові – 
власникові нерухомості в Києві, Михайлові Старицькому – за виробництво сухарів, 
Луці Ільницькому – за книгарню. Рубінштейн взявся за шапку, натомість В.Антонович 
мовчазно сидів, закривши обличчя руками21.

Тож невипадково, що В.Антонович наполіг, щоб проблему «шляхта – історія 
України» М.Грушев ський продовжив обговорювати у своїй дисертації про Бар ське 
староство. «Піддання» Антоновичем теми про Бар ське староство, – стверджує Микола 
Крикун, – було викликане його давнім інтересом до історії так званої околичної, тобто 
служилої, землевласницької дрібної шляхти в Україні XV–XVIII ст., яка приваблювала 
вченого відданістю україн ським національним традиціям – говорила україн ською 
мовою, зберігала уклад життя, дуже близький до селян ського, чимало вихідців з її 
середовища брали участь у національно-визвольних виступах україн ського народу, 
особливо – у війні середини XVII ст.»22 Крім того, М.Грушев ський опублікував статтю 
про бар ську шляхту, яка вийшла також окремою відбиткою23.

Варто зауважити, що проблема участі в україн ському національному русі шляхти 
збуджувала зацікавлення також у поль ському середовищі, про що свідчать дві рецензії 
в «Przegląd-i historyczn-ому». Крім того, окремі поль ські публіцисти й раніше обтяжували 
дрібну шляхту відповідальністю за інспірацію та керівництво україн ським національним 
рухом24. Спочатку Антоній Прохаcка потрактував думки М.Грушев ського про авто-
хтонність ходачкової шляхти та її панібратство з селянами за тенденційні25. Натомість 
Олександр Яблонов ський, критикуючи М.Грушев ського за гіперболізацію соціально-
політичних конфліктів, навпаки, підтримав його твердження про автохтонність місцевої 
шляхти (утім, він зауважив, що вона могла бути асимільована), а по-друге, думку, що 
бар ські шляхтичі були відмежовані від шляхет ської більшості певними службовими 
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повинностями. “Бар ський шляхтич, – стверджував авторитетний знавець минулого 
України і приятель В.Антоновича, – в порівнянні з “коронним” шляхтичем вважався 
чимось нижчим – за “людину простої кондиції"26.

Знову до теми ролі шляхти в україн ських визвольних змаганнях М.Грушев ський 
повернувся в III частині VI тому “Історії України-Руси” (1907), в якому він розгля-
нув національний склад населення України XIV-XVII ст. Вчений стверджував, що 
здебільшого україн ська шляхта сполонізувалася. “Але, – продовжував він думку, – все 
ж присутність сього повноправного і дещо заможнішого, бучнішого елементу в україн-
ських рядах давала їм деяку моральну силу – і запомагала їх діячами на ріжних 
полях. Перечитуючи вище наведені реєстри україн ських шляхецьких родів Галичини, 
читач певно ненароком пригадував собі Балабанів і Копистин ських, Желибор ських 
і Винницьких, Плетенецьких і Кальнофой ських, Радилов ських і Жураков ських, що 
лишили свої імена в культурній історії України – не тільки самої Галичини, як діячі 
на ріжних полях церковного, просвітнього, культурного життя. В великих масах ви-
ходило звідси духовенство – добра половина тих шляхет ських родів заразом стала 
родами, династіями духовними. Велика маса тих імен потім вписалася в історію пер-
шого століття україн ського відродження в Галичині"27. Варто зауважити, що уривок 
з “Історії України-Руси” про галицьку шляхту був передрукований спочатку в одній 
з книг В’ячеслава Липин ського “Z dziejόw Ukrainy”, а згодом – в одному з галицьких 
видань під час гострої полеміки в пресі з оказії санкціонованої поль ським урядом 
кампанії полонізації ходачкової шляхти в 1938р. як контраргумент тим поль ським 
політикам, які доводили нібито її поль ське походження28.

Отже, погляди М.Грушев ського на шляхту в основному склалися під впливом 
В.Антоновича, який, хоча й оцінював роль магнатів в історії України негативно, проте 
визнавав заслуги перед україн ським національним рухом дрібної шляхти. Можливо, 
наприкінці 1880-х років інтерес останнього до цієї проблеми підсилювався аспіраціями 
князів Сапіг до корони “Київ ського королівства” і саме тому В. Антонович наполіг, 
щоб його здібний учень писав дисертацію про шляхту Поділля. Вже ранні публікації 
М.Грушев ського свідчать про те, що від самого початку своєї наукової й політичної 
кар’єри вчений вагався між еґалітарит ським доктринерством народництва та солідарист-
ськими засадами націоналізму. Ці ж вагання вчуваються й у статтях “Україн ська 
партія соціялістів-революціонерів та її завдання” та до двадцятип’ятиліття смерті 
О. Лазарев ського. В останній він вже висловив свою тверду незгоду з О. Лазарев ським 
і протиставляв йому свого учня Івана Джеджору. М. Грушев ський із задоволенням 
зауважив, що І. Джеджора своїми працями про автономні змагання лівобережного 
панства спростував негативні оцінки козацької аристократії О.Лазарев ського29. Та, 
водночас, О.Барвін ський у спогадах стверджував, що М. Грушев ський ніби-то якось 
йому говорив: “Ми щасливі, що не маємо шляхти!"30.

Тож відношення до шляхти М.Грушев ського було таким: без вагань учений пого-
джувався на інкорпорацію в історію України-Руси дрібної шляхти, з ваганнями – зрос-
ійщеного дворянства Лівобережжя, а сказані О.Барвін ському слова, безумовно, стосу-
валися сполонізованих галицьких дідичів. Щодо останніх, то в цьому випадку великий 
вчений-позитивіст не був об’єктивним, бо піддався стереотипові “Slavia ortodoxa”. Крім 
того, на його позицію могли також впливати полонофоб ські настрої більшої частини 
галицько-україн ських політиків та українофобство багатьох східногалицьких поляків, 
як і конфлікти з поль ською професурою Львів ського університету.
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Ігор Чорновол.
Про ставлення М.Грушев ського до шляхет ського стану.
Аналізуються дискусійні проблеми сучасної україн ської історіографії, в центрі яких 

знаходиться особа М.Грушев ського. Ставлення М.Грушев ського до шляхти окреслено 
такими моментами: без вагань він визнавав роль дрібної шляхти в історії України-
Руси, із застереженнями сприймав зросійщене дворянство Лівобережжя, заперечував 
націотворчу роль нащадків сполонізованих галицьких родів.

Ihor Chornovol.
On M.Hrushevs’kyi’s attitude towards the gentry.
Debatable problems of the modern Ukrainian historiography focusing on the personality 

of M.Hrushevs’kyi are analyzed. M.Hrushevs’kyi’s attitude towards the gentry is outlined 
by the following moments: he recognized without hesitation the role of petty gentry in the 
history of Ukraine-Rus’; he treated with precaution the russianized nobility of the Left 
Bank, and he denied the nation-forming role of the descendants of the polonized gentry 
kins of Halychyna . 
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