
М икола Чубатий

ДОДАТКОВІ СПОМИНИ ПРО МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 
З  1912—1914 РОКІВ *

В академічних раках 1911-12, 1912-13 та 1913-14 я був слухачем 
проф. Грушевського та можу «ствердити, що в тих роках його від
ношення до галицького образованного суспільства було холодніше, як 
передше й навпаки. Проф. Грушевський імаїв вже більше інтересу до 
Києва, де тю (першій російській революції (1905) на Україні східній 
була змога друкувати в українській мові й де Грушевський дав почин 
до оснування Українського Наукового Товариства.

До Киша в pp. 1912—1914 виїздив вік частіше, але передовсім в 
періодах вільних від університетських викладів. На львівськім у н 
іверситеті риґор над працею професорів зі сторони ректорату існував 
й професор ке міг в періодах викладових абсентуватися.

В тім періоді число слухачів виносило біля 15—20. Викладів слу
хали не тільки (майбутні історики, майбутні учителі історії по гімна
зіях та вчительських семінаріях, а також студенти інших предметів 
філософічного факультету, права, а деколи й теології.

Маю враження, що в тім часі його заінтересування слухачами на 
семінарі Історії України було слабше. Теми цриділювані слухачам 
були ча'сто не атракційні, а деколи наївіть не з історії України, іаше 
всесвітньої історії. Менше притягання слухачі® до Історичної Секції 
НТШ, де передше істарші слухачі мали змогу прислухуватися диску
сіям зрілих істориків під проводом Грушевського. Ця співпраця Істо
ричною Семшнаря на Університеті з працею Історичної (докладніше 
Філософічно-Історичної Секції НТШ) була найуспішнішим способом 
підховування молодих істориків знаної його Історичної Школи.

Проф. Грушевський не був атракційним викладачем. Викладав 
доеолі -нудно; все маов звичай говорячи погладжувати свою бороду. 
Натомість інтереснішими були його Історичні Семінарі, на яких чис
ло учасників було менше з природи речі, може біля 10 учасників. 
Тоді він частіше не сидів за катедрою, але сідаз поміж студентами 
на лалща, тому семінар мав радше характер гутірки, де обговорювався 
не тільки сіам предмет семінарійної праці, але також так конечно 
потрібні проблеми методи історичного досліду та джерелознавства.

* Від Редакції: На прохання Редактора «Українського Історика» проф. 
Микола Чубатий надіслав свої короткі спогади про Михайла Грушевсько
го. Автор цих спогадів студіював історію України в проф. Грушевського 
в роках 1912—1913 на Львівському університеті. Ці короткі спогади напи
сав М. Чубатий 2. XII. 1970 року. Правопис залишаємо без змін.
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Тих проблем овісе була осшна голова професора. В цім лежала вар
тість научіна його семінар а.

Заіінтересуівання проф. Гру шевського студентами історії у Львові 
погіршилося після написання ним книжечки «Наша політика», в якій 
він іскритикував гостро протислов ’янську політику українського пар
ламентарного клюбу у Відні, у зв’язку з поставою української парля- 
ментароої репрезентації до акнексії Босні та Герцог овжти до Австрії.1 
Дотепер понад ЗО літ ці провінції заселені сербами і хорватаяуои вва
жалися тільки під зарядом Австро-Угорщини. Завідували ними що
річні Делеґапії вибирані зкпсшіж послів Австрії та Угорщини. В р.
1912 умисне до Делегації вибрали посла Кисілевського (маібуть?), отже 
слов’янина та йому поручили поставити внесення на остаточне при
лучення тих провінцій до Австрії, ігноруючи притенсії малого коро- 
лів'ства Сербії. Ця подія викликала гострий протест Росії — протек- 
тюрки Сербії і вже в 1912 р. мало не довело до війни, що сталося на 
два роїки пізніше.

Праслов’янське становище Грушєвського таки тоді більше австро- 
фільсько наїетаївленої інтелігенції в Галичині -стало причиною бороть
би навіть деяких старих учнів Грушевськаго дроти свого учителя.2

Річ природна, що від того часу (1913-14) відношення проф. Гру- 
шеївського до своїх студентів стало холоднішим та він виказував 
менше запалу виховувати молодих істориків між галицькими укра
їнцями через НТШ.

Одначе ’слід подати, що слухачі Грушєвського були мало обзна- 
йомлекі зі конфліктом Грушєвського з галицькою громадою та до них 
долітали тільки відокремлені вістки про події конфлікту їх батьків 
з їх професором.

Немає сумніву, що це слов’янофільство Грушєвського було поваж
ною духовою базою проф. Грушєвського у його політиці 1917-18, коли 
йому вченому історикови приходилося класти перші основи під 
Українську Державу 1917-18.

1 Від Редакції: «Наша політика» М. Грушєвського появилася в 1911 ро
ці, а не 1912, як це виходить із спогадів проф. Чубатого. Збірка статтей 
Грушєвського складалася із сімох розділів, головно передруків його стат
тей з ЛНВістника. У своїх статтях Грушевський головно критикував га
лицьких провідників за угодову політику з польськими кругами, а не за 
їхню поставу до справи Боснії і Герцоґовини. Грушевський писав, що га
лицьким політикам не по дорозі з польськими політиками східньої Гали
чини і з москофілами. Докладніше в праці Л. Винаря, Михайло Грушевсь
кий і Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 1970, стор. 55—58.

2 Від редакції: «Прослов’янське» наставления Грушєвського не мало без
посереднього впливу на конфлікт історика з галицькими політиками. Го
ловною причиною була його критика провідників національно-демократич
ної партії. Перший раз виступив він з прилюдною критикою їхньої полі
тики на Народнім З’їзді 25 грудня 1908 року у Львові. Гляди Кость Ле- 
вицький, Історія політичної думки галицьких українців, Львів, 1926, стор. 
505. Про конфлікт Грушєвського в НТШ докладніше проаналізовано в 
праці Л. Винаря, цит. пр., стор. 43—69.


