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ГРУШЕВСЬКІЯНА В «УКРАЇНСЬКІМ ІСТОРИКУ»

Одним з основних питань порушуваної на сторінках «Українсько
го Історика» широкої історичної й історіографічної тематики явля
ється науково-дослідна й науково організаційна, а згодом і громад
сько-політична діяльність велетня модерної української історіографії
— М. С. Грушевського. Хоча від виходу в світ першого видання пер
шого тому славної Історії України-Руси минає якраз у цьому 1973 
році три чверти століття (І вид. — 1898 p., 2 вид. — 1904 p., З вид. — 
1913 р.) й його Історія може бути сьогодня предметом об’єктивно-кри
тичної оцінки в мериторично-фактологічному (зокрема перший том 
з огляду на нові археологічні нахідки й розвиток допоміжних дис
циплін історії), методологічному й нарешті історіософічно-ідеологіч- 
ному аспекті, то все ж  таки науково-дослідно-історіографічна основа 
його монументальної історичної синтези, доведеної на жаль лише до 
Хмельниччини включно, тобто побудована ним схема східньоевропей- 
ської історії та концепція самостійного ранньо-історичного й історич
ного процесу етногенези й дальшого розвитку українського народу 
в антропологічно-культурно-етногенетичній та геополітичній консте
ляції східньо-европейського простору видержує понад усякий сумнів 
об’єктивну наукову критику та здобуває собі признання у рядах не- 
заражених «науковим» москвофільством представників світової науки.

Нігілістичне становище представників підсовєтської історіографії 
до концепцій М. Грушевського й його школи тим більше зобов'язує 
представників вільної української історичної науки на Заході, зорга
нізованих в УВАН, НТШ і особливо в Українському Історичному То
варистві та заанґажованих активно на сторінках «Українського Істо
рика», до присвячування особливої уваги постаті й діяльности цього 
нашого найбільшого історика. Тому на протязі десятьох років виходу 
в світ «Українського Історика» появилося на його сторінках досить 
багато матеріялу про М. Грушевського, що його хочемо зреферувати 
порядком науково-інформаційної статті, як одно з досягнень вільної 
нашої історичної науки, сконцентрованої на ґрунті Українського Істо
ричного Товариства. Згаданий матеріял реферуємо в такому тематич
ному порядку: а) науково-дослідний, б) науково-організаційний, в) 
біо-бібліографічний, г) громадсько-політичний, ґ) епістолографічний.

Найбільше матеріялів до Грушевськіяни й то в науково-дослідному 
аспекті появилося у числі «Українського Історика», присвяченому
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столітньому Ювілеєві народин історика (1866—1966, «Український 
Історик», 1—2 (9—10). Як першу з них треба назвати цінну працю 
І. Витановича «Уваги до методології й історіософії Михайла Грушев
ського», в якій автор підкреслює методологічно-історіографічний 
принцип дослідів М. Грушевського перш за все з позицій суспільно- 
економічного процесу історії українського народу, бувальщина якого 
обмежувалася нераз до суспільно-економічного й культурного життя 
при відсутності політично-державного. Такий підхід дозволяв вели
кому історикові заглиблюватися історичною думкою у сиву давнину
— пра — й ранню історію та базувати наявність етногенетичного про
цесу українського народу на факті існування пра — й ранньо-істо
ричного автохтонного населення української території й його громад
сько-економічного, а також і культурного життя, вистерігаючися 
втертих у світовій науці схематичних взірців дослідів первісного су
спільства й еволюції його суспільно-економічного й культурного 
життя.

І. Витанович слушно підкреслює факт, що М. Грушевський ста
вився критично до концепції гіперболізму «татарської руїни» (так- 
само як і до гіперболізму наслідків мандрівки народів, про що І. Ви
танович не згадує — Ол. Д.), вважаючи, що ті історичні катаклізми 
не знищили українського населення, лише причинилися до опізнення 
його розвитку. У світлі вище сказаного затрачують своє значіння 
концепції про різні більших розмірів міграційні рухи внаслідок діян
ня євразійського номадизму й спричинюваного таким чином геогра
фічного вакууму. В праці з'ясовано, що територіяльно-хронологічний 
принцип порядкування й досліджування історичного матеріялу та 
інтерпретування зовнішньо-історичного фактологічного матеріялу 
шляхом аналізи внутрішнього життя, головно при нестачі джерель
них даних, належать до елементарних основ методології дослідів 
М. Грушевського. Ерудиція при археографічних дослідах та застере
ження відносно генералізування історично-статистичних даних — 
це дальші ціхи наукової сумлінности великого історика, який при 
браку достаточних фактологічно-статистичних даних вистерігається 
синтези (автор статті називає це «творчим скептицизмом» — стор. 41) 
й обмежувався іноді зібранням і упорядкуванням матеріялів за хроно- 
логічно-територіяльним принципом. Хоча, як висловлюється автор 
статті, і в тій аналітичній праці можна було завважити головні нап
рямні соціяльно-економічного процесу. М. Грушевський доцінював 
і церковні відносини в історії народу, які «. . .  стають тим фокусом, 
в якім збираються політичні, національні, а навіть і суспільні змагання 
українсько-руської народности» (стор. 42). Уже майже наприкінці 
своєї праці І. Витанович старається вияснити глибші причини аналі
тичної системи писання історії М. Грушевським:

«Грушевському, що з конечности мусів бути істориком аналітиком, 
не легко було вдаватися в синтезу. Не спускаючи з очей основної своєї 
лінії: збагнути складний процес української етно- й націогенези, схо
пити й вияснити всі можливі чинники, що впливали на історичну
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еволюцію отої головної національної ідеї в суспільній свідомості — 
в буденній науковій роботі забагато енергії приходилося видати на 
археографічну роботу, розшуки документального матеріалу, його 
аналізу, перевірку, відтак на систематизацію, порядкування чисто 
формальне матеріалу, щоб зберегти пропорцію в головній роботі 
Історії України-Руси. В такій формальній науково-історичній роботі 
не ставало надто часу на якісь глибші соціологічні обсервації зводже
ного матеріялу — це залишав він іншим» (стор. 48).

У статті М. Б. Ждана «Битва над Калкою і другий напад титар на 
Україну та його наслідки в світлі „Історії України-Руси” М. Грушев- 
ського (там ж е в ювілейному числі «Українського Історика» на по
шану М. Грушевського) також подибуємо з ’ясоване автором статті 
застереження М. Грушевського проти гіперболізму знищення тата
рами Руси-України й її населення та погляд історика на суспільні 
переміни і політичний стан Придніпров’я після другого нападу татар, 
тобто життя без князів при громадській самоуправі, що оспорює 
М. Б. Ждан.

Цікавим причинком до тематики пов’язання дослідів над історією 
України з допоміжними дисциплінами історії являється стаття Романа
О. Климкевича п. н. «Діяльність Михайла Грушевського в царині україн
ської геральдики і сфрагістики». Стаття Климкевича заторкує теоретич
ний вклад ,М. Грушевського, як ученого, в досліди над пам’ятками й до
кументарними джерелами української геральдики, сфрагістики й нуміз
матики, а також вексилології (прапорознавства) та практичні заслуги, 
як державного діяча, в виборі й затверджуванні української держав
ної емблематики з вибухом української національної революції на 
руїнах російського царату та творенням основ нашої Державности. 
При самому кінці своєї статті автор подає такий висновок:

«Наукова діяльність М. Грушевського в галузі української гераль
дики й сфрагістики мала неабияке значення для дальшого розвитку 
цих наукових дисциплін, а діяльність Михайла Грушевського, як Го
лови української Центральної Ради, що спричинився до державно- 
правного затвердження володимирського тризубу й жовто-блакитного 
прапору, залишила на найвищих інсиґніях нашої нації відбиток його 
великого духа».

В тому ж  ювілейному числі «Українського Історика» на пошану 
М. Грушевського находиться й наша стаття (Ол. Домбровський, 
«Антинорманська теорія з  перспективи ранньої історії України & 
М. Грушевського»), в якій ми виказуємо, що теза нашого великого істо
рика про пра- й ранньоукраїнський автохтонізм, як основу ранньоісто- 
ричного етноґенетичного процесу формування українського народу 
в антропологічному, економічно-соціологічному, культурному та вреш
ті політично-державному аспекті, являється вихідною точкою для 
обоснования певної економічної, громадської, культурної й політичної 
зрілости якщо вже не більшости русько-українських племен, то при
наймні полян, — етнічного ядра й політичного центру державної 
організації Руси. Маючи довговіковий досвід громадсько-політичного-
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маштабу при назріванні племінно-політичної консолідації праукраїн- 
ських автохтонів-хліборобів та наявности відносно демократичних 
форм громадсько-політичного правопорядку, провідні чинники наших 
тодішніх предків не мали потреби запрошувати до себе варягів аван
тюрницько-автократичного наставления. Це й мусіли бути пра- й 
ранньоісторичні арґументи, які між іншим вплинули на те, що М. Гру
шевський став на позиції антинорманізму.

(Крім того на сторінках «Українського Історика» появилося ще 
кілька наших статтей, у яких ми з ’ясовуємо вклад М. Грушевського 
в досліди над ранньою історією України. З огляду на те, що «Скитія» 
Геродота є найважливішим джерелом для дослідів над ранньою істо
рією України, ми з ’ясували питання у  нашій статті (Ол. Домбров- 
ський), «Геродотова Скитія в Історії України-Руси М. Грушевського», 
«Український Історик», 1—4 (17—20), 1968), скільки уваги присвятив 
наш історик скитському екскурсові Геродотового історичного твору в 
першому томі своєї Історії. М. Грушевський присвятив увагу деяким 
етнографічним і етнологічним проблемам Геродотової Скитії, не за- 
торкуючи майже зовсім історичного й географічного матеріялу. В чер
говому томі (1—3 /21—23/, 1969) ми порушили питання методології 
дослідів (Ол. Домбровський, «Методологічні основи дослідів над рак- 
пьою історією України М. Грушевського»), підкреслюючи питомий 
історіографічній творчості М. Грушевського аналітичний метод тво
рення історичної синтези з позицій дослідів громадсько-економічного 
й культурного процесу ранньої історії Північного Причорномор’я та 
зокрема пра-української етногенези. Народницький світогляд заставив 
М. Грушевського цікавитися перш за все народніми масами всіх періо
дів історії України з їхніми зрізничкованими проблемами згідно 
з тезою, що історія народів — це далеко не історія самих лише царів, 
князів і полководців. Не лише методологічний, але й мериторичний
— етно-соціо-культурний і політичний плюралізм в розумінні заці
кавлення усіма прошарками суспільства та проявами їхнього життя 
бере верх над монізмом. І врешті остання стаття в томі на пошану 
Проф. Ол. П. Оглоблина (1—3 /25—27/, 1970), де ми конфронтуємо дві 
наші світлі постаті — М. Грушевського й І. Франка в аспекті інтер
претації поодиноких моментів з ранньої історії України (Ол. Домб
ровський, «Критичні завваги  І. Франка до ‘Історії’ М. Грушевського») 
на підставі публікації Франка (І. Франко, Причинки до Історії Укра- 
їни-Руси, часть перша, Львів, 1912), де великий поет і учений поле
мізує в деяких питаннях з М. Грушевським. Тут ми виказуємо, що 
переклад деяких фраґментів античної історіографії, зладжений
І. Франком, є кращий від перекладу в «Виїмках з жерел» М. Грушев
ського, але зате при конфронтації з більшими проблемами й концеп
ціями історичної науки І. Франко далеко не додержував кроку М. Гру- 
шевському. Бо один був поет, письменник, літературознавець, а дру
гий — історик величезного формату.

До першого циклу праць про М. Грушевського ми зачисляємо 
також статтю Л. Винара п. н. «Ранні історичні праці Михайла Гру-
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шевського і київська історична школа В. Антоновича» («Український 
Історик», 3—4 /11—12/, 1966), яку можна вважати до певної міри тема
тично спорідненою із зреферованою нами вище статтею І. Витано- 
вича. Л. Винар, як один із кращих дослідників величезної й много
гранно! спадщини М. Грушевського, вичисляе ранні праці великого 
історика й, насвітлюючи їх з історіографічно-методологічно-ідеологічних 
позицій, відмічує у них вплив київської історичної школи В. Антоно
вича на автора Історії України-Руси, а зокрема на формування його 
раннього світогляду, націхованого спадкоємством народницької кон
цепції при інтерпретації поодиноких діб і явищ історії України. Від- 
мічуючи, що «українське народництво XIX століття було нормальним 
історичним етапом національного розвитку», Л. Винар підсумовує свої 
думки про ранні праці нашого історика поглядом, що безпосередній 
вплив В. Антоновича «позначився у  Грушевського в опрацюванні 
специфічних історичних тем, методології досліду і в кінці у світогля- 
довому аспекті його ранніх історичних праць».

Крім того Л. Винар помістив на сторінках «Українського Істори
ка» низку статтей, що їх тематично можна віднести до циклу науково- 
організаційної діяльности нашого історика. Туди належить його стат
тя п. н. «Галицька доба життя Михайла Грушевського 1894—1914» 
(1—2 /13—14/, 1967), в якій є представлена високошкільно-педагогічна 
й заразом науково-організаційна діяльність М. Грушевського на те- 
рені Львівського університету, де він став керівником катедри всесвіт
ньої історії з окремим узглядненням східньо-европейської Історії. Це 
мало замінити катедру української історії, на яку не хотіли погодитися 
впливові на Віденському ґрунті польські наукові й політичні круги. 
Організоване Грушевський огнище українських університетських сту
дій в ділянці історії було тим резервуаром, звідкіля виходили адепти 
історичної науки, які згодом ставали за допомогою свого професора 
науково зрілими дослідниками. І нарешті змальована автором статті 
боротьба за український університет і українознавчі катедри у Льво
ві, а також на східньо-українських Землях і в Росії — це також зма
гання у високошкільно-педагогічному й науково-організаційному 
аспекті, бо університетська катедра являлася також огнищем науко
вих студій. Під час коли в попередній статті Л. Винар порушує пи
тання діяльности М. Грушевського на терені Львівського університету, 
то в черговій статті п. н. «Наукове Товариство ім. Т. Шевченка і Ми
хайло Грушевський» (У. І., 1—4 /17—20/, 1968) він змальовує обширну 
картину науково-організаційної діяльности великого історика на тере
ні нашої наукової Установи — НТШ, де, як він висказується, «Гру
шевський виявився неперевершеним організатором наукового життя 
і праці» (стор. 39). Після обговорення питання періодизації діяльности 
М. Грушевського на терені НТШ автор статті присвятив увагу много- 
гранній науково-організаційній праці нашого історика на терені в пер
шу чергу Історично-Філософічної Секції, Археографічної Комісії, при 
редагуванні Записок і видавничих справах, побільшуванні бібліотеки, 
підготовці наукового доросту, організованні фондів і в кінці адміні
стративній праці. При тому Л. Винар влучно підкреслює ті особливі
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умовини діяльности Грушевського в добі розгару партійної боротьби 
народовців з радикалами, яка не оминула й терену НТШ. Закінченням 
реферованої нами статті про НТШ і М. Грушевського являється чер
гова праця Л. Винара п. н. «Михайло Грушевський як голова Наукою 
вого Товариства ім. Шевченка» (У. І., 1—3 /21—23/, 1969), де, як уж е  
самий наголовок каже, головним тенором студії являється постать 
Грушевського, як голови НТШ. В першій частині тієї праці автор 
обговорює діяльність Михайла Грушевського — на полі організації 
наукових дослідів, поширювання системи наукових Комісій, об’єдну
вання наукових сил соборної України, зокрема творення нових кадрів 
українських учених, організування Музею, Бібліотеки, Бібліографіч
ного Бюра, а дальше працю адміністраційно-господарчої частини, опер
тої на сталій фінансовій базі. До того доходить ще активізація на 
громадському, а відтак і політичному відтинку й у дальшій консек- 
венції конфлікт з галицькими діячами й частиною членства НТШ. 
В другому, обширному розділі тієї праці Л. Винар вив’язався більш 
чим задовільно із свого завдання, змальовуючи об’єктивно згаданий 
конфлікт не лише в політичному, але перш за все в психологічному, 
культурному й нарешті особистому аспекті з перспективи часу та 
виказуючи себе вільним від галицького загумінкового комплексу. Ця 
праця — це немов віддання М. Грушевському сином Галицької Землі 
повної моральної сатисфакції давно після його смерти. Хоча, треба 
підкреслити, що й попередні дослідники життя й діяльности великого 
історика також ішли в загальному по тій лінії, яку з усією рішучістю 
об’єктивного історика вибрав Любомир Винар.

До біо-бібліографічного циклу Грушевськіяни на сторінках «Укра
їнського Історика» належить перш за все стаття Л. Винара п. н. «Жит
тя і наукова діяльність Михайла Грушевського«9 де після завваг від
носно періодизації життя й творчости автор розглядає ранній (дитин
ство й юнацький вік) та Київський період (університетські роки) на
шого історика, аналізуючи тодішнє наше науково-громадське життя 
на Київському ґрунті, як тло, на якому виступає постать М. Грушев
ського, як студента й молодого ученого під керівництвом В. Антоно
вича. В числі за 1972 рік (1—2 /33—34/ находимо окремий розділ п. н. 
«Матеріяли до вивчення життя і творчости Михайла Грушевського»
з трьома статтями: 1) Ю. Ґерич, До біографії М. Грушевського, 2) Лю
бомир Винар, Замітки до статті Ю. Ґерича «До біографії М. Грушев
ського», 3) Марко Антонович, Зізнання Степана Томашівського: ко
ментарі і переклад. Ю. Ґерич займається питанням приписуваного С. 
Томашівському доносу на М. Грушевського, користаючи з деяких до
кументів, що їх  аналізує та на підставі того робить своє заключения. 
Він вважає, що такого доносу не було. Але крім розумових аргумен
тів у Ґерича грають неостанню ролю також його чуттєві моменти
— виразні симпатії до С. Томашівського, що й послаблює його арґу- 
ментацію у моральну користь Томашівського. Йому відповідає Л. 
Винар, який безпристрасно й об’єктивно обговорює арґументацію 
Ю. Ґерича, признає цінним те, що Ґерич покликається на деякі нові 
матеріяли відносно питання згаданого доносу, але рівночасно вис-
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казує погляд, що заключения Ґерича не в усіх подробицях даного 
питання переконують. М. Антонович дав український переклад пред
ставлених Ю. Ґеричем німецьких документів та цікаві коментарі, 
висловлюючися радше зі застереженням до заключень Ю. Ґерича. 
В ювілейному чисті «Українського Історика» на пошану М. Грушев
ського появилася також «Автобіографія Михайла Грушевського, 1914 
—1919», де історик у свому біографічному листі подав важливі по
дії свого життя від початків першої світової війни шляхом етапів
— повернення до Києва — участь у початках короткого державного 
життя — виїзд закордон. В асоціяції до згаданої вище «Автобіогра
фії» (автобіографічного листа) М. Грушевського не від речі буде зга
дати на цьому місці статтю Любомира Винара п. н. «Чому Михайло 
Грушевський повернувся на Україну в 1914 році» (Український Істо
рик», 3-4 (15-16) 1967), де автор статті вважає, що безпосередньою 
причиною виїзду Грушевського до Києва було прохання його одно
думців в Києві, щоб він якнайшвидше повернувся в Україну, як це 
Грушевський сам подає у своїй «Автобіографії». І врешті до біо- 
бібліографічного циклу Грушевськіяни на сторінках «Українського 
Історика» належить зладжена Любомиром Винарем «Бібліографія 
праць про Михайла Грушевського» (1-2 (9-10), 1966 — ювілейне ви
дання на пошану М. Грушевського), яка складається з двох основ
них частин: 1) Бібліографія бібліографій творів М. Грушевського й 
2) Бібліографія праць і статтей про М. Грушевського. Згадана бібліо
графія не повна, вона охоплює перш за все статті в журналах та 
інші видання. Деякі журнали й часописи з біографічними матерія- 
лами історика належать сьогодня до бібліографічних рідкостей. Так- 
само мається справа з рецензіями на праці великого історика, пороз
киданими по різних своїх і чужих наукових виданнях, іноді майже 
недоступних. Подібно важко зареєструвати матеріяли в підсовєтсь- 
ких виданнях, де діяльність історика найчастіше представлена в ска- 
рикатуризованому виді. Л. Винар обіцяє поміщувати періодично на 
сторінках «Українського Історика» продовження тієї «Бібліографії».

До циклю праць про громадсько-політичну думку й діяльність 
М. Грушевського ми схильні зачислити цінну статтю Олександра 
Оглоблина п. н. «Михайло Грушевський і українське національне 
відродження» (ч. 2—3, 1964), яка заторкує також деякі аспекти мето- 
дологічно-історіософічного характеру. Шановний автор статті пере
водить паралелю еволюції громадсько-політичної думки М. Грушев
ського на тлі його обсервації реального громадсько-політичного жит
тя і активної участи в ньому та в парі з тим еволюції його історич- 
но-історіографічних поглядів від соціологізованої романтики народ
ницької концепції та політичного комплексу автономічних тенденцій 
до ідеї самостійної держави, опертої на авторитетній владі. Його гро
мадсько-політична думка та в парі з нею історично-історіографічна 
й історіософічна концепція кристалізувалися в ідеологічному напря
мі тринітарного принципу інтерпретації історичного процесу, зумов
леного діями головних факторів: нарід — територія (національно- 
територіяльна проблематика) і врешті — влада (ідея державної орга
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нізації). У своїй статті п. н. «Михайло Сергійович Грушевський (1866— 
1934)», надрукованій у ювілейному числі «Українського Історика» на 
пошану М. Грушевського (1—2 /9—10/ 1966) Олександер Оглоблин 
розвиває деякі думки з вище зреферованої нами статті. «Дві основні 
ідеї керували Грушевським і в його науковій роботі — каже автор — 
і в його громадсько-політичній діяльності. Щільний, взаємочинний 
зв’язок між ними — безперечний, і годі сказати, що саме — чи науко
ва аналіза українського вченого, чи досвід українського політика, — 
їх  породило.» То була ідея народництва й федералізму. Згідно з пер
шою Грушевський признавав примат соціяльних інтересів над націо
нально-державними, а згідно з другою традиція кирило-методіївської 
концепції федералізму брала в Грушевського верх над принципами 
самостійницьких стремлінь як у сфері теоретичних міркувань науко
во-кабінетного аспекту, так іноді й у практиці політичного життя, дар
ма, що ті федералістичні ідеї у  нього (архаїчно-утопічні навіть в добі 
кирило-методіївців!) тим більше в добі Грушевського показувалися 
нежиттєвими на тлі брутальної історичної дійсности. Як бачимо, автор 
статті знов переводить тут дві паралелі — наукових поглядів і полі
тичної практики, які взаємно впливали на себе й доповнювалися у  
світогляді історика.

У своїй мемуарній статті п. н. «М. С. Грушевський, яким я його 
знав» (1—2 /9—10/, 1966 — ювілейне число на пошану М. Грушевського) 
Борис Мартос зупиняється головно на добі нашої короткої Держав
носте й на тому тлі змальовує постать Грушевського як громадсько- 
політичного діяча і врешті провідника народу. Цікава в'язанка епізо
дів з тодішнього життя й громадсько-політичної діяльности великого 
історика (за виїмком короткої, але тим не менше за суб’єктивної згад
ки про час урядування Гетьмана Павла).

До цікавих моментів Грушевськіяни на сторінках «Українського 
Історика» належить листування, а саме «Листи М. Грушевського до 
Т. Починка» в опрацюванні Марка Антоновича (4 /24/, 1969 і закінчен
ня — 1—3 /25—27/, 1970), яке зав’язалося між істориком і нашим посе
ленцем у СІЛА — самоуком, Т. Починком на тлі бажання фінансової 
допомоги М. Грушевському шляхом продажі його книжок у  Сполу
чених Штатах. В листах М. Грушевського до Починка крім чисто біз
несових справ (розчислювання за вислані книги) історик ділиться 
своїми цікавими (хоч не все вірними!) спостереженнями й поглядами 
на життя й діяльність тодішньої нашої політичної еміґрації та зокрема 
деяких визначніших постатей, особливо заанґажованих у наших Виз
вольних Змаганнях. Деякі висказувані ним погляди надто довірочні й 
за щирі в відношенні до такої пересічної людини, як Починок. Все те 
дає нам ширшу картину громадсько-політичного наставления істо
рика.

І нарешті — Місцеллянеа, тобто деякі дрібніші речі, які своєю фор
мою (головно рецензії) і змістом не підходили ні до одного з вище 
поданих відділів. У першу чергу на увагу заслуговує рецензія В. Дуб
ров ського на енциклопедичну статтю М. А. Рубача про М. Грушев
ського — Советская Историческая Енциклопедия, т. 4, Москва, 1963,
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стор. 857—859 (1—2 /9—10/, 1966), де Дубровський спростовує фальшиві 
насвітлення особи Грушевського совєтським автором. В. «Бібліогра
фічних нотатках» (1—2 /13—/14, 1967) підписаний ініціялами автор 
(JI. В.) спростовує погляд Ф. П. Шевченка («Чому Михайло Грушев
ський повернувся на Радянську Україну», Український Історичний 
Журнал, ч. 11, 1966, стор. 13—ЗО), який старається представити Гру
шевського, як ґльорифікатора Енґельса. В нашій статті (Олександер 
Домбровський, «До питання англійського перекладу Історії України- 
Руси М. Грушевського», «Український Історик», 1—4 /17—20/, 1968) ми 
радше квестіонуємо доцільність перекладу Історії України-Руси на 
англійську мову. Рецензуючи працю Любомира Винара (Михайло Гру
шевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка 1892— 1930, 
Мюнхен, 1970), Ник. Андрусяк подає кілька дрібніших уточнень зі 
заввагою, що автор б е з д о г а н н о  розглянув діяльність батька сьо
гочасної української історіографії. Тому цю студію можна лише в 
дрібницях справити чи доповнити» (1—2/29—ЗО/, 1971. В «Бібліогра
фічних нотатках» (1—2/29—ЗО/, 1971) автор нотатки (Л. В-p.) від
мітив появу другого видання (англомовного) популярної історії 
України М. Грушевського та відгуки на неї американської науко
вої критики. В «Бібліографічних нотатках» (1—3 /21—23/, 1969) яв
ляються відмічені дві бібліографічні позиції. І так ЛРВ. відмічує 
появу розвідки Л. Биковського («Василь Кузів і Михайло Грушев
ський, Вінніпеґ, 1968), де представлені взаємини українського єван- 
гельсько-реформованого пастора, В. Кузіва з М. Грушевським. Автор 
нотатки (Л. В.) відмічує появу праці Ст. Горака про Грушевського в 
Canadian Slavonic Papers, додаючи до неї деякі завваги.*

Як бачимо, зреферований нами матеріял, поміщений на сторінках 
«Українського Історика» за десять років його існування, представляє 
собою широкий діяпазон проблематики Грушевськіяни. Це здоровий 
принцип нав'язування до світлих історіографічних традицій з доби 
нашого найбільшого історика, що й належить до елементарних основ 
наукової політики Українського Історичного Товариства й його офі
ціозу — «Українського Історика».

* Рецензії підписані ініціялами Л. В., ЛРВ, Л В-p належать Ре
дакторові «Українського Історика».


