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руга половина ХІХ ст. стала важливим етапом не лише в соціально-економічному 
і суспільному житті України, але і в розвитку національної історіографії. Цьому 
сприяла поява нових журналів і газет, пожвавлення видавничої діяльності, 

заснування культурних і наукових товариств, більшість з яких розпочали видання своїх 
праць. З’явилися і більш широкі можливості використання досягнень західноєвропейської 
науки, що зробила на той час величезний крок уперед у філології, історії, в розвитку 
спеціальних історичних дисциплін. 

Зміни в освітній галузі відкрили нові можливості для підготовки кадрів учених-
славістів у вищих навчальних закладах і розвитку досліджень проблематики слов’янської 
історії. Наприкінці ХІХ ст. слов’янознавство міцно увійшло в систему університетської 
історичної освіти. У галузі наукової славістики спостерігалося прагнення до диференціації її 
предмету, виокремлення в межах славістичних студіювань окремих наукових дисциплін, що 
ознаменувало перехід до більш вузької наукової спеціалізації. Відбулося остаточне 
виокремлення комплексу історико-славістичних проблем у самостійний напрям 
дослідницьких інтересів істориків України та оформлення історичної славістики як однієї із 
складових частин науки про слов’янські народи [1, с. 382]. 

Вагомим внеском у вивчення проблем історії слов’янських народів та наукової 
інтерпретації історико-славістичних досліджень стали праці видатного українського вченого, 
громадсько-політичного діяча, учня і послідовника Львівської історичної школи 
М. Грушевського – Мирона Кордуби (1876–1947).  

Майбутній науковець навчався у Львівському (1893–1895) і Віденському (1895–1898) 
університетах. Під керівництвом М. Бідінґера, фахівця із середньовічної австрійської історії, 
написав дисертацію “Історія і відносини в Галицькому князівстві до половини ХІІІ ст.” і в 
травні 1898 р. здобув у Віденському університеті науковий ступінь доктора філософії [2, 
арк.4]. За час своєї педагогічної діяльності працював викладачем історії й географії гімназій 
у Чернівцях (1900–1918), Холмі (1940–1941) та Львові (1941–1943), деканом філософського 
факультету Українського Таємного університету у Львові (1921–1925), професором 
східноєвропейської історії Варшавського університету (1929–1939), завідувачем кафедри історії 
південних і західних слов’ян Львівського університету (1944–1947) [3]. 

М. Кордуба репрезентував українську історичну науку, будучи членом численних 
наукових товариств й асоціацій. У першу чергу, українських: Наукового товариства імені 
Шевченка, Українського історичного товариства у Чернівцях, Українського наукового 
товариства у Києві, Українського наукового інституту книгознавства, а також європейських: 
Угорського товариства імені Ш. Петефі, Польського товариства шанувальників історії, 
Варшавського інституту дослідження національних справ, Українського Наукового 
Інституту у Варшаві, Інституту громадознавства й Українського історико-філологічного 
товариства у Празі, Інституту австрійських досліджень [4, с. 146]. 
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Участь у цих наукових установах, а також постійні спілкування з українськими та 
зарубіжними ученими, зокрема з М. Грушевським, І. Крип’якевичем, В. Гнатюком, 
З. Кузелею, С. Томашівським, В. Щуратом; В. Ягичем, Л. Нідерле, О. Редліхом, 
В. Ваттенбахом, М. Бідінґером та ін. сприяли розширенню наукового світогляду вченого та 
збагаченню його інтересів [5, с. 43]. 

Вагоме значення для поглиблення наукових зацікавлень М. Кордуби, зокрема у сфері 
історичної славістики, мала участь його у міжнародних конгресах істориків у Варшаві (1927 
та 1933) та Цюріху (1938) [3]. 

Сьогодні ми характеризуємо М. Кордубу як науковця з широким дослідним полем, 
відомого в таких галузях як історія, етнологія, історична географія, джерелознавство, 
археографія, бібліографія, мовознавство. Крім того, серед багатогранної наукової спадщини 
українського вченого значне місце займають праці зі слов’янознавства, присвячені 
актуальним проблемам історії слов’янських народів. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що досліджуване питання спеціального 
висвітлення в українській історичній науці не мало. Досі не стало предметом цілісного 
об’єктивного вивчення питання внеску історико-славістичної спадщини вченого у розвиток 
української історіографії, зокрема слов’янознавства кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., не 
проведено її систематизації. Хоча окремих аспектів досліджуваної проблеми торкалися у 
своїх працях В. Масненко [6], О. Купчинський [7], В. і З. Чуприни [8], Я. Серкіз [3; 9], 
О. Пріцак [4; 10]. У них знаходимо фактичний матеріал з питань наукових зацікавлень 
ученого, співпраці з М. Грушевським та структурами НТШ у Львові. У цьому контексті 
окремо слід відзначити дослідження О. Піха, що своїм завданням ставив комплексне 
вивчення науково-бібліографічної та критико-рецензійної діяльності М. Кордуби та 
опублікував низку статей [11–13]. Аналізуючи цю сферу видатного вченого, поміж інших, в 
поле зору автора увійшли й праці зі слов’янської проблематики. Проте недостатнє 
висвітлення цієї проблеми та її актуальність вимагають спеціального предметного вивчення. 

Виходячи з цього, у даній науковій статті ставимо за мету проаналізувати праці 
М.Кордуби, у тому числі бібліографічно-оглядові та рецензійні дослідження, що присвячені 
проблемам історії слов’янських народів, а також встановити їх історіографічне значення. 
Джерельною базою нашої статті стали опубліковані праці М. Кордуби та неопубліковані 
архівні матеріали Державного архіву Львівської області, Центрального державного 
історичного архіву України у м. Львові, відділу рукопису Львівської наукової бібліотеки 
ім. В. Стефаника НАН України. 

Українська історична наука наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. сягнула доволі 
високого ступеня методологічної зрілості, щоб спромогтися на серйозні наукові дискусії 
щодо походження слов’янських народів, визначення місця їх прабатьківщини та становлення 
ранніх держав. Актуальність обраної теми зумовлювалась незадовільним станом вивчення в 
історіографії питання характеру давніх слов’ян, їх побуту й звичаїв, що належало до числа 
найзаплутаніших у слов’янській науковій літературі. Лише ґрунтовне осмислення цієї 
проблеми було головною умовою успішного вивчення первісної слов’янської історії [1, 
с. 270].  

Новим явищем у розвитку історичної думки в Україні стало посилення уваги науковців 
й до розробки проблематики давньої історії західнослов’янських народів. Цей процес був 
викликаний: по-перше, переплетінням історичної долі українського й польського народів і 
зосередженням чималої кількості джерел для успішного дослідження історії Польщі. Частина 
цих документів була видрукувана зусиллями Археографічної комісії НТШ. По-друге, 
географічною близькістю України і монархії Габсбургів, до складу якої входили як частина 
українських, так і польські, чеські та словацькі землі, що підсилювало інтерес науковців до 
цих слов’янських народів [1, с. 272]. 

Більшість попередників М. Кордуби, зокрема галицькі історики ХІХ ст. –  
Д. Зубрицький, І. Вагилевич, І. Шараневич, О. Партицький, котрі “Повість временних літ” 
Нестора вважали найдостовірнішим джерелом, дотримувались теорії про наддунайську 
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прабатьківщину слов’ян. Наукові підходи їх не відзначались оригінальністю й були значною 
мірою запозиченням із чеської, польської, російської та німецької історіографічних традицій. 
Жоден із названих авторів не давав вичерпної, науково-аргументованої відповіді на питання 
про походження слов’ян. Ця наукова проблема ще наприкінці ХІХ ст. залишалась для 
галичан нез’ясованою, а стародавня епоха – найменш дослідженою [14, с. 82]. 

У поглядах І. Шараневича (який, як викладач М. Кордуби у Львівському університеті 
міг мати певний вплив на нього) спостерігаємо дещо суперечливе поєднання елементів 
автохтонної та наддунайської теорії походження слов’ян. Визначаючи етнічну 
приналежність землеробського населення скіфів, він допускав слов’янське походження 
скіфів-землеробів. Так, з його міркувань випливало, що слов’яни мали як автохтонних 
(скіфів-землеробів), так і наддунайських предків [14, с. 84]. 

У своїх дослідженнях з давньої історії cлов’янських народів М. Кордуба з’ясовував 
територію первісного поселення слов’ян, аналізував їх міграційні процеси. Характеризуючи 
велике переселення слов’янських народів, учений підкреслив його спокійний характер, на 
відміну від германського та тюрксько-угорського, “здебільшого це були хвилі етнічних 
напливів у незайняті або звільнені місця” [15, с. 3].  

Розв’язуючи питання етногенезу слов’янських народів, історик вказав час заселення 
західними слов’янами території над р. Лабою. В останньому десятилітті ХІХ ст. серед 
австрійських істориків, зокрема Л. Цейса та М. Бідінґера, була поширеною думка, що впродовж 
VІ ст. слов’ян над Лабою ще не було, і що з’являються вони тільки під кінець століття [15, с. 2–
3].  

М. Кордуба зазначав, що в І–ІІ ст. між Лабою і Віслою вздовж Балтійського моря жили 
лише германські племена – руги, варни, гепіди, далі на південь від них – свеви і вандали, ще 
південніше – маркомани і квади. Це він вважав тим безсумнівним доказом проти тези 
чеських істориків, нібито лужицько-сербські передісторичні поховання мали слов’янський 
характер [16, с. 186]. Про це доводять і германські назви рік та міст. Історик переконаний, що 
тільки археологічні критерії не можна використовувати при локалізації національностей і 
племен [16, с. 187], тому й звертав увагу на важливість топонімічного аналізу. Свої 
поселення над р. Одрою і р. Лабою аж до території сучасної Чехії і Моравії, на думку 
М. Кордуби, слов’яни мали вже наприкінці V ст. Занепад гунів одразу змінив етнічний склад 
Європи. Одночасно германські племена, рухаючись на захід, зайняли романські території і 
заклали на руїнах Римської імперії нову державу. Територія над р. Одрою і р. Лабою 
спорожніла. Слов’яни, маючи перед собою вільний простір, скористалися з цієї нагоди і в 
454–495 рр. перейшли на захід [15, с. 4]. Те, що в 595 р. вони проживали вже біля 
Адріатичного моря доводить, що над Лабою слов’яни були задовго до цього [15, с. 3]. 
Наприкінці міграційних процесів західні й південні слов’яни одержали великий життєвий 
простір: на кінець VІ ст. їх поселення простягалися далеко за Лабу, в Альпах доходили аж до 
Тироля. Інші слов’янські народи поселилися на Балканському півострові і зайшли аж до 
Греції. Однак, як відзначив учений, ще довгий час вони жили звичним побутом, затримавши 
свій вічевий устрій і поганську віру, не творячи окремих держав [17, с. 47]. 

М. Кордуба простежив, що слов’яни з’явилися на історичній карті досить пізно. 
Утворення їхніх держав припадає тільки на ІХ–Х ст., тоді як сусідні германські племена 
мали вже низку держав з королями, успішними походами і війнами [15, с. 1]. Це викликало 
природній інтерес історика до першого центру слов’янської держави у VІІ ст. – князівства 
Само, що виник на території сучасної Чехії. У розвідці “Перша держава слов’янська” [15] 
М. Кордуба, на основі свідчень франконського хроніста Фредегара та джерел з віденських 
архівів, порушує питання етнічного походження Само, розглядає обставини, серед яких 
сформувалася його держава, її обсяг та внутрішній устрій. Предметом статті стали також 
розселення первісних слов’ян, поява на історичній арені південних й західних слов’ян та їх 
стосунки з аварами, боротьба молодої держави з франками [15]. Актуальність цієї розвідки 
посилюється тим фактом, що попередники М. Кордуби, зокрема М. Орбіні, М. Ломоносов, 
А. Нарушевич та ін. не бачили “особливих національних рис характеру ранніх слов’ян”. 
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Подібний погляд на первісну слов’янську історію панував у науці до кінця ХVIII ст. й лише 
концепція всесвітньої історії Й. Гердера мала чималий вплив на весь наступний хід 
слов’янської історичної науки [1, с. 274]. На переконання І. Собестіанського, праці 
слов’янських учених призвели до заперечення творчих можливостей у слов’янських племен і 
до поширення в науці німецьких теорій про іноземне походження князівської влади і 
держави у слов’ян [1, с. 275]. Цей висновок вченого викликав гострі зауваження частини 
фахівців, і лише згодом окремі положення його концепції національних особливостей 
характеру й звичаєвого права ранніх слов’ян знайшли підтримку деяких дослідників, 
зокрема, як переконаємося далі, і М. Кордуби.  

Для нас важливо зупинитись на двох моментах, що розглянув автор розвідки. Перший, 
це те, як М. Кордуба трактував етнічність Само, а другий, – наслідки слов’янського бунту 
проти панування авар. Ці дві події історик вважав взаємозв’язаними. Мова йде про 
заснування самостійної самонської держави та переселення сербів і хорватів на Балканський 
півострів [15, с. 8–9]. Вчений відкинув гіпотезу Ф. Палацького, що серби і хорвати тільки в 
639 р., втікаючи від Само, прийшли на Балканський півострів. Одночасність обох рухів, а 
також обставина, що Констянтин Багрянородний заклав первісні селища сербів і хорватів на 
тій території, де потім постала держава Само, не дозволили сумніватися історику, що між 
цими подіями є зв’язок. Так, перші їх поселення простягалися за Карпатами, над верхньою 
Віслою і на захід аж по Лабу. Але в зв’язку з аварським та франкським ярмом більша частина 
сербів і хорватів втекла через Паннонію на Балканський півострів, відтак (на 626 р., час 
нападу авар), міцно оселившись на ньому [15, с. 8–9]. 

Щодо етнічного походження Само, то М. Кордуба доводив його слов’янське 
походження. Зазначимо, що на той час поширеною була думка Фредегара, що це був 
“перший германин, який дійшов до становища володаря між слов’янськими племенами” [15, 
с. 8]. Вчені розходилися з цього приводу. На слов’янському походженні Само наполягали 
Ф. Палацький, П. Шафарик, Ф. Успенський, про його франкські коріння говорили німецькі 
вчені: Цейс, Бідінґер, Голь, Томек, Губер та ін. [15, с. 2]. Опираючись на етимологію імені, 
М. Кордуба виводив його від кореня “сам”, форма якого є повноголосною і часто вживається 
у сполученні з іменниками. Наприклад, польське “samo-władca” або російське 
“самодержець”. Тому походження цього імені від готського samjan (подобатися), вважав 
натягненим [15, с. 9–10]. Про те, що Само – слов’янин доводять і його поганські звички, яких 
він дотримувався при дворі і факт багатоженства (Само мав 12 жінок і з ними 22 синів і 15 
дочок), що було характерно для руських, польських та інших слов’янських князів [15, с. 10, 
19]. 

М. Кордуба зазначив також про федеративний устрій держави Само [15, с. 19]. 
Вирішальну роль у створенні найдавнішої слов’янської держави дослідник відводив 
зовнішнім факторам – військовим зіткненням між місцевими слов’янами й аварами. За 
спостереженням історика, упродовж 35 років правління Само чехи і морави постійно 
ворогували з аварами. Стосовно останніх, то вчений підкреслив їх жорстокість, постійне 
використання слов’ян у своїх військових походах та на будівництві [15, с. 6–7]. 

У контексті загальнослов’янської історії М. Кордуба намагався розв’язувати й 
проблему етногенезу українського народу. Вчений – прихильник думки про східну 
прабатьківщину слов’ян та переконаний, що Східна Європа була центром розселення усіх 
індоєвропейських народів [16, с. 186]. За його теорією, з давніх-давен слов’яни жили на 
просторих землях Східної Європи, між ріками Дніпром і Волгою. Коли германські й монгольські 
племена почали відступати на захід і південь, руські розмістилися на великому просторі від 
Карпат до Кавказу, від Чорного моря до витоків р. Дніпра. У V–VI ст. заселили вони також і 
Буковину, і сучасну Молдавію аж до верхів’їв р. Дунаю [18, с. 53; 19, с. 11]. Предки сучасних 
поляків і чехів пішли вздовж північного узбіччя Карпат через Галичину далі на захід і 
поселилися вздовж р. Лаби [19, с. 10]. Південні слов`яни: словенці, серби, хорвати і болгари – 
повернули більше на південь, залишаючи семигородську височину праворуч [19, с. 10–11]. 
Малоправдоподібним вважав історик те, що вони йшли через Карпати і Угорщину на південь 
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[16, с. 187]. Найбільш автохтонними М. Кордуба назвав східних слов’ян: “племена, з яких 
витворився відтак руский і московський нарід, остали найдовше на старих оселях слов’ян і 
мало брали участі в мандрівці, не покидали своїх давніх земель і захоплювали лише коло 
себе поблизькі землі” [19, с. 11]. 

Безпосередньо з проблемою етногенезу східних слов’ян пов’язане питання походження 
Київської Русі як етнічного, географічного й державно-політичного утворення. В нагоді тут 
стане праця М. Кордуби “Найновіші теорії про початки Русі” [20]. У ній вчений порушив такі 
концептуальні питання, як виникнення етноніма “Русь”, роль норманського чинника в 
давньоруській історії, етнічної приналежності Русі, критично оцінив концепції М. Ростовцева, 
П. Смирнова, В. Мошина, А. Погодіна, Г. Бараца, В. Пархоменка, К. Фріцлера про найдавнішу 
історію східних слов’ян. 

М. Кордуба обґрунтовував автохтонне походження терміну “Русь”. Він не шукав його 
генези у Фінляндії (відоме ruotsi), Індії (ріка Рось від старої назви Волги у східно-
індоєвропейських мовах  – санскриті, зенді, староперській – відома під назвою Rasa, Raha = 
пливуча вода, ріка), чи Скандинавії (чуже “о” виступає як “у” в слов’ян, а “і”, “и” – ще не 
ставало “ь”, “ъ”). Ще менш правдоподібним вважав здогад В. Пархоменка, що назву Русь 
поляни принесли зі своєї приазовської прабатьківщини, де їм її накинули греки з біблійної 
традиції про Ґоґа, Маґоґа та князя Рос [20, с. 1089, 1096]. 

М. Кордуба пов’язував назву Русь із землею полян: “поляни заснували державу, яку 
назвали Русию, а їх город Київ над Дніпром став столицею тої держави” [19, с. 11]. Зв’язок 
цієї назви з Київщиною підтверджують також географічні назви рік Рось або Русь, Росава, 
літописна назва області над обома цими ріками – Поросся, село Русанів тощо [19, с. 2]. 
Більше того, дослідник висунув гіпотезу, згідно з якою назва Русь є збірною: “якщо від 
прикметника чорний маємо збірну назву чернь, від зелений – зелень, то чому б, – запитує 
М. Кордуба, – від слів руса, русе (коса, волосся), які так часто згадуються в українських 
народних піснях, не могла б з’явитися збірна назва русь для означення військово-купецьких 
відділів, дружинників, в яких первісно могли переважати блондини?” [20, с. 1096]. 

У свою чергу, М. Кордуба розрізняв термін Русь у його вузькому (прив’язування тільки 
до землі полян та київської столиці) і широкому значеннях: для окреслення усієї федерації 
східноєвропейських держав, в яких володіли нащадки Володимира Великого, чим не 
ототожнював назву Русь лише з Україною [21, с. 428]. У цьому випадку вчений посилався на 
“Літопис” Нестора, де ця назва не вживалася тільки для окреслення південної Русі в 
протиставленні до північної [22, с. 903]. Тому М. Кордуба назвав хибними висновки 
С. Смаль-Стоцького, що територія, яка лежала за межами південної Русі – це вже не Русь, а 
тільки “руське”, тобто приналежне до Русі, і що там жили не русичі, а руськії [21, с. 428]. 

Не менш дискусійним виявилося норманське питання. Вбачаючи у стародавніх варягах 
представників германського світу, воно розглядалося як складова частина дискусії про місце і 
роль германського фактора у слов’янській історії. Ставлення до германізму не втрачало своєї 
актуальності у тогочасному суспільно-політичному житті, особливо після Першої світової 
війни завдяки працям М. Ростовцева, П. Смирнова, В. Мошина, А. Погодіна, В. Пархоменка, 
К. Фріцлера. Тому дискусія з приводу участі норманів у процесі давньоруського 
державотворення зумовлювалася як науковим, так і соціальним інтересом.  

Власне, питання виникнення Київської Русі М. Кордуба вважав одним з найскладніших в 
історії України у зв’язку із суперечкою між істориками-норманістами, що спиралися перш за все 
на літописи й головну ініціативу творення Київської держави приписували скандинавським 
норманам, і антинорманістами, позицію яких підтримував учений, що виводили ґенезис Русі від 
інших чинників, приписуючи державотворчу роль місцевому східнослов’янському населенню, 
зокрема полянам [23, с. 58].  

У своїй аргументації норманського питання М. Кордуба опирався передусім на 
лінгвістичні та історико-географічні джерела. Як аргументи на користь прихильників 
антинорманської теорії він подавав географічні назви. Доказами того, що назва Русь від 
найдавніших часів зв’язана з Київщиною, з землею полян, а не з областю новгородських 
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словенів, а держава Київська Русь – автохтонного походження, у М. Кордуби служили терміни 
Рось, Росава, Поросся, прикметники руса, русе [20, с. 1096; 24, с. 2]. 

Предметом суперечки стало й питання етнічної приналежності Русі. У праці “Найновіші 
теорії про початки Русі” вчений назвав основні теорії, які тоді існували, а саме, норманську 
(В. Мошин, П. Смирнов, А. Погодін), слов’янську (В. Пархоменко, М. Ростовцев, 
В. Янушевський, М. Нікольський), тюркську (К. Фріцлер), юдейську (Г. Барац) та галицько-
кельтську (С. Шелухін). М. Кордуба критично підійшов до норманської версії В. Мошина, 
П. Смирнова, А. Погодіна, слов’янської В. Пархоменка, М. Ростовцева, тюркської 
К. Фріцлера та юдейської Г. Бараца. Але визнав, що кожна з трьох перших має до певної 
міри рацію. Дійсним вважав твердження  В. Пархоменка, П. Смирнова, С. Шелухіна, 
В. Мошина про існування окремої руської державної організації – Приазовської чи 
Тмутараканської Русі ще в докиївські часи, але заперечив, що Київська держава веде звідти 
свій генезис [23, с. 73]. 

М. Кордуба стверджував, що Київська Русь була військово-торговельною організацією, 
яку населяли представники різних рас, народів, етнічних і релігійних груп, в якій, однак, 
слов’янський елемент уже в середині ІХ ст. був домінуючим, і з часом зайняв настільки 
помітну роль, що в середині Х ст. на Русі вже вживали виключно слов’янську мову [23, 
с. 74]. Існування давніх культурних традицій і торговельних зв’язків, принесених греками, 
скіфами, сарматами, готами, хозарами на слов’янські землі, століттями нагромаджуючись, 
спричинили високорозвинене міське життя в Київській Русі та велику закордонну торгівлю, 
у той час коли сусідні Польща, Німеччина, Франція були на етапі примітивного господарства 
[25, с. 286]. 

Низка праць М. Кордуби присвячена історії польсько-українського порубіжжя. 
Вивчення джерел дозволило вченому спростувати версію польських істориків, які на основі 
“Повести временных лет” (епізод як Володимир Великий у 981 р. забрав Перемишль, Червень та 
інші міста від поляків) стверджували, що ці області до цього часу належали Польщі, та деяких 
чеських істориків,  що –  Чехії, М. Кордуба вважав нісенітницею, а літописну відомість 981 р. – 
як особистий здогад, власну комбінацію автора “Повісті” [26, с. 36]. Територію Червенських міст 
дослідник окреслив по лінії: Любачівка – Краковець – Немирів – Туринка – Руда. Відтак вони 
відмежовували Галицьке, а пізніше Руське воєводства від Белзького [26, с. 34]. Більше того, 
історик допускав, що Червень і Волинь були зовсім самостійними територіально-політичними 
організаціями. Своєму високому політичному і економічному розвитку ці міста завдячували 
географічному розташуванню. Вони лежали на великому торговельному шляху, що пролягав з 
Києва через Південну Холмщину, Сандомир, вздовж верхньої Вісли до Кракова, де 
розгалужувався до Вроцлава, Праги, або над Дунаєм – до Регенсбурга. Тому приєднання 
червенських міст мало велике стратегічне і торговельне значення [26, с. 36–37]. 

У дослідженні “Історія Холмщини і Підляшшя” вчений детально подав етнічні кордони 
Підляшшя: з заходу, зі сторони Польщі вони йшли від р. Півонії у північно-західному напрямі 
до Вогиня, далі на північ, перетинаючи р. Кросну нижче Межиріччя до Бугу, доходили до устя 
Нурця, далі вгору до коліна цієї ріки нижче Брянська, звідти – у північно-східному напрямі до 
Нарви біля Суража. Північну межу від ятвягів утворювала верхня Нарва, східну, від Полісся – 
вододіл між Бугом та Прип’ятю. За княжих часів східна частина Підляшшя називалася 
берестейською, а західна – дорогичинською землями [26, с. 35]. Вказує, що в писемних 
джерелах назва Підляшшя з’являється лише в ХVІ ст. [26, с. 36]. 

У праці “Західне пограниччя Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном” 
М. Кордуба порушив питання політичного кордону між Галичиною та Польщею за 
князівських часів [27, с. 159]. Історик вказав, що кордон між Руським – з одного боку та 
Краківським і Сандомирським воєводствами – з другого у 1435 р. був зовсім ідентичним з 
визначеним на карті Яблонського в 1600 р. за винятком невеликих зміщень на південь від 
Яслиськ і на північ від Кросна. Ця ж лінія була межею між Галицькою державою і Польщею 
зі середини ХІІІ ст., утворена природою, як смуга пралісів, що простягалася від Карпат з 
обох боків Вислока аж по Віслу і долішній Сян [27, с. 244]. На північ від етнографічного 
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клина (від лінії Риманів – Дукля – Змигород) на Підкарпатті і на рівнині аж по долішній Сян 
останні українські поселення зустрічалися саме на вищезазначеному кордоні [27, с. 245].  

У статті “Молдавсько-польська границя на Покутю до смерти Стефана Великого” 
М. Кордуба окреслив первісний кордон між Польщею та Молдавією. Зазначив, що на 
північному сході Прикарпаття Молдавське воєводство з ХІV ст. займало Покуття, Шипинську 
землю і області на південь від останньої аж до Карпат [28, с. 171]. У ХVІ ст. молдавани займали 
землі між Дністром і Карпатами від Колочина і Черемошу аж по Галич і  р. Лукву [28, с. 184]. 
Таким чином, М. Кордуба констатував, що частину етнографічних українських земель загарбали 
Польща і Молдавія, оскільки в першій половині ХІІІ ст. кордони Галицької держави 
простягалися до місця,  де тепер сходяться Буковина,  Румунія,  тобто до середньої Золотої 
Бистриці [28, с. 167]. 

Окремі статті М. Кордуби стосувалися історії українсько-польських взаємин 
середньовічної і ранньомодерної доби. Заслуги М. Кордуби у цій сфері дещо менші, ніж у 
таких авторитетних дослідників як В. Антонович, М. Костомаров, І. Франко та ін., проте 
його праця як члена Археографічної комісії НТШ у архівах Відня, Москви, Бухареста, 
Кракова, Варшави (1907–1909 рр.) і як наслідок – низка статей з історії дипломатичних 
відносин Б. Хмельницького з Польщею та публікація джерельних матеріалів з цього періоду, 
є цінною частиною історико-славістичної спадщини М. Кордуби, що заслуговує спеціальної 
уваги.  

Зібрані у віденських і московських архівах документи й матеріали, літописи, праці 
істориків про Хмельниччину дали вченому поштовх до підготовки і публікації в 1908 р. 
розвідки “Проба австрійського посередництва між Хмельницьким і Польщею” [29] про 
активну дипломатичну діяльність Австрії, спрямовану на примирення між Московською 
державою і Військом Запорозьким – з одного боку, та Річчю Посполитою – з другого. 

Зв’язки Б. Хмельницького з Семигородом (Трансільванією) мали два періоди: 1648–
1649 рр. і 1656–1657 рр. У другому, коли у війну, яку вели Московська держава і Україна проти 
Польщі, вступила Швеція (1655 р.), Польща звернулася за допомогою до Австрії. Віденський 
уряд вирішив налагодити стосунки Москви з Польщею та розладнати зі Швецією, а також 
виступити посередником при замиренні Польщі з Козацькою державою [29, с. 7]. Значну увагу в 
статті приділено місії австрійського посольства на чолі з архієпископом Петром Парчевичем до 
Чигирина на початку 1657 р. з метою схилити Б. Хмельницького до примирення з Польщею. 
Гетьман використав цю місію в інтересах Козацької держави, повідомляючи Москву і 
Туреччину, що Україну схиляють до війни проти них [29, с. 10]. Так, перша спроба віденського 
двору в справі мирного залагодження козацько-польської війни не дала позитивних результатів, 
але залишила відкрите поле для наступних змагань у цьому напрямі [29, с. 31]. 

Важливим успіхом Археографічної комісії НТШ, і передусім М. Кордуби, став вихід у світ 
ХІІ тому серії “Жерел до історії України-Руси” (1911 р.), що був п’ятим  томом історії 
українського козацтва. У ньому М. Кордуба зібрав і видав “Акти до Хмельниччини 1648–
1657 рр.” та розвідку “Боротьба за польський престол по смерті Володислава IV” [30]. Значна 
кількість матеріалів торкалася стосунків Б. Хмельницького із семигородським князем Юрієм ІІ 
Ракоці, з’ясування його ролі у боротьбі проти козаків і Польщі, дипломатичних стосунків, які 
вела Польща з австрійським урядом у справі одержання підмоги проти Б. Хмельницького; 
відносин між шляхтою, а також  Б. Хмельницьким і турками; волоських справ [30, с. 5]. 

Значну увагу приділив історик з’ясуванню позиції Б. Хмельницького щодо кандидатури на 
польський престол після смерті Володислава ІV, вважаючи її не зовсім щирою (підтримка на 
престол одночасно як Яна Казимира, так і Сигізмунда Ракоці) [31, с. 19]. У праці “Між Замостям 
та Зборовом” історик вказав на те, що хоч Б. Хмельницький під Львовом і Замостям 
висловлювався на знак кандидатури короля Яна Казимира, та це було нещиро, бо саме тоді в 
його табір приїхали семигородські дипломатичні агенти Моша і Рац, як посли від князя Юрія І 
Ракоці [32, с. 39]. Згодом М. Кордуба висвітлив позицію гетьмана в іншому плані – як 
дипломатичні дії для користі Української держави: Б. Хмельницький  підтримував кандидатуру 
Ракоці тому, що посадження на польський трон некатолика гарантувало б права і свободи 
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православних, до того ж  гетьман хотів втягнути семигородського князя до збройного втручання 
з Польщею на стороні козацького війська [32, с. 45]. Так, наміри перебудувати Річ Посполиту 
гетьман обмірковував у двох напрямах: зміцнення монархічної влади та посадження на 
польський трон некатолика [32, с. 46].  

Боротьбі козацького війська під Замостям вкінці 1648 р. та політиці Б. Хмельницького 
щодо виборів короля, присвячена брошура М. Кордуби “Хмельницький у Белзчині й Холмщині” 
[33]. До сьогодні історики дискутують, чому Б. Хмельницький не пішов на Варшаву, чому не 
використав здобуті перемоги? Пояснення М. Кордуби відображає політичні та особисті наміри 
Б. Хмельницького. Оскільки головною метою походу під Замостя були вимоги до Польщі 
санкціонувати козацькі управи на Наддніпрянщині, то завданням гетьмана ставав вибір 
бажаного короля. Тому воєнні операції обмежувались дрібними зачіпками. До того ж досвід 
під Львовом показував, що Б. Хмельницький  не  мав наміру поширювати свою міцну владу 
на західноукраїнські землі, а тим більше на такі далекі – польські  [33, с. 21]. Оскільки вибір 
короля відбувся за планом, то гетьман повернув на Придніпрянщину, щоб там чекати 
королівських комісарів [33, с. 37].  

М. Кордуба наполегливо прагнув до пошуку нових документів з історії Хмельниччини в 
архівах і бібліотеках, намагався дати їх об’єктивне тлумачення. У 1926 р. історик 
опублікував повідомлення, що стосувалося початку Визвольної війни – “Miscellanea. Нові 
причинки до початків Хмельниччини” [34, с. 209–216]. У бібліотеці Інституту 
ім. Оссолінських у Львові він виявив три документи, що стосувалися боїв під Жовтими 
Водами і Корсунем. Вони вміщені в додатку до повідомлення. Зокрема, у загальній збірці під 
ч. 2576 знаходився документ – лист одного з учасників подій – ігумена до польського князя 
Д. Заславського, в якому характеризувався настрій польського населення під враженням 
перших блискучих перемог козацької зброї. У 1948 р. ці три документи разом з іншими, на 
жаль, були передані з ВР ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України до Вроцлавського архіву в 
Польщі [8, с. 123]. 

У відповідь на запрошення з Кембриджу взяти участь у написанні підручника “Історія 
Польщі” М. Кордуба підготував розділ до першого тому про генезис Козаччини до 
Переяславської угоди 1654 р. [31, с. 20]. 

Спеціальної уваги заслуговує й дослідження М. Кордуби “Ukazy Jugenheimskie” (1931), 
написане на матеріалах Варшавського архіву [35]. У розвідці вчений висвітлив реформу 
освіти в Польщі у 1864 р. У ній подано аналіз п’яти указів від 30 серпня 1864 р., видані в 
Юґенгеймі (місцевість коло Дармштадту), що передбачали жорсткий контроль над роботою 
шкіл та вихованням молоді Королівства Польського, новий проект шкільного устрою: поділи 
на десять наукових дирекцій. Окремі дирекції утворювали Холмська і Підляська землі [35, 
с. 6–8]. Мовою викладання в школах мала стати польська, німецька, литовська чи російська, 
відповідно до принципу національної більшості місцевого населення. Для українців греко-
католицького обряду запроваджувалася російська мова викладання. У такий спосіб влада 
намагалася полонізацію українського населення замінити русифікацією [35, с. 16]. 

Необхідно підкреслити, що зацікавлення М. Кордуби історією слов’янських народів 
знайшли безпосереднє відображення у його викладацькій діяльності у Львівському 
університеті, де впродовж 1944–1947 рр. він очолював кафедру історії південних і західних 
слов’ян. У ДАЛО збереглися його “Конспекти лекцій з історії західних слов’ян доби 
Перемислидів і П’ястів” [36]. 

Активне вивчення українськими вченими історії слов’янських народів у другій 
половині ХІХ ст., становлення слов’янознавства як навчальної дисципліни в університетах 
України сприяли виникненню спеціального інтересу до історії слов’янознавчих студій. 
Початковими формами такого зацікавлення слід вважати критико-бібліографічні огляди 
праць зарубіжних й українських авторів із різних питань історії, етнографії і культури 
слов’янських народів, що друкувалися у наукових часописах. Тут слід зауважити, що у плані 
досліджуваного питання бібліографічний огляд праць українських і зарубіжних учених слід 
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розглядати як первісний історіографічний факт, а накопичення матеріалу сприяло 
виокремленню історії славістики в самостійний напрям досліджень. 

Діяльність М. Кордуби у цьому плані заслуговує на особливу увагу. Історичною 
бібліографією вчений зацікавився ще в студентські роки. У 1894–1895 рр. у двох виданнях – 
“Записках НТШ” і “Kwartalniku Historycznym” за сприяння М. Грушевського опублікував 
кілька десятків рецензій на праці німецьких, російських, польських учених, а впродовж 
наступних 1895–1908 рр. – з’явилося понад 50 рецензій та оглядів авторства М. Кордуби [37, 
с. 168]. Так, учений став активним учасником бібліографічної комісії НТШ. 

Зазначимо, що бібліографічні матеріали у “Записках НТШ” публікувалися достатньо 
широко. Огляди літератури подавали у двох відділах: у “Хроніці” повідомляли про групи 
публікацій з окремих питань та журнали, у відділі “Бібліографія” – подавали рецензії на 
окремі праці російських, польських та інших слов’янських авторів, а також деяких 
західноєвропейських [37, с. 162]. 

Тематика науково-критичних публікацій М. Кордуби надзвичайно широка, а 
хронологічні рамки охоплюють практично весь історичний період. 

Низку критичних оглядів присвячено походженню та історичному розвитку слов’ян. 
Так, зокрема, в одній із рецензій дослідник розглянув публікацію, що стосувалася проблеми 
стосунків слов’янських народів з угорцями [38]. М. Кордуба досить критично висловився з 
приводу думки польського історика К. Ґрота, що в боротьбі західних слов’ян з німцями 
визначальну роль відіграли угорці, як оборонці слов’янського елемента перед германізацією, 
і навпаки, підкреслив, що саме мадяри знищили Моравську державу [38, с. 6]. Стосовно 
твердження К. Грота, що славізм в Угорщині базувався на чотирьох факторах: етнічному, 
культурному, релігійному та династичному, М. Кордуба писав: “признаючи слушність двох 
перших – не можемо погодитись з тим, щоб в уграх бачити оборонців слов’ян проти 
окатоличення, бо угорські королі були покірні в руках папи. Династичні ж зв’язки зі 
слов’янськими володарями теж нічого не доводять” [38, с. 7]. 

У рецензії на працю невідомого польського автора, присвячену культурному і 
духовному розвитку давніх слов’ян [39], в якій релігія у слов’ян зводиться до шанування 
світла і тепла, М. Кордуба зазначив, що міфологія у слов’ян не могла розвинутись у такій 
мірі як у римлян та греків через погані шляхи сполучення та особливості природно-
географічного ландшафту: безкраї низини, зарослі лісами. Вчений підкреслив також, що 
слов’яни мали слабше розвинену фантазію. Рецензент схвалив спроби автора провести 
реконструкцію сучасних звичаїв, у яких приховані давні язичницькі обряди [39, с. 6–7].    

Не залишились поза увагою М. Кордуби питання історичної антропології та історичної 
географії, пов’язані з процесом етногенезу слов’ян. Він розглядав загальні проблеми 
(наприклад, топографію Геродота [40], де його цікавили дані стосовно земель Північного 
Причорномор’я) і дослідження з історії окремих українських реґіонів. 

  Зокрема, М. Кордуба проаналізував праці І. Філевича “Угорская Русь и связанные с 
нею вопросы и задачи русской исторической науки” та  “Очерк карпатской територии и 
населения” [41, с. 26]. У них автор, взявши за основу дослідження топографічну 
номенклатуру, намагався визначити, яким чином з’явилась в Угорщині руська назва, 
з’ясувати етнічність автохтонного населення Карпатського регіону, а також окреслити межі 
його розселення, виходячи з того, що автохтоном були саме слов’яни, які звідси 
переселилися далі на українські території, а не навпаки. Таким чином, І. Філевич виводив 
початки українського народу з карпатської міграції [41, с. 5]. Рецензент, визнаючи 
топографічну номенклатуру за важливе джерело, разом з тим, робить авторові низку закидів. 
По-перше, на його думку, незрозуміле географічне визначення території “Карпатського 
реґіону” (І Філевич зараховував до неї Балкани) та критерії, за якими дослідник відносив ту 
чи іншу місцевість до нього. Рецензент не погодився, що подунайська долина є 
етнографічною межею слов’ян [41, с. 7]. По-друге, М. Кордуба заперечив І. Філевичу, що 
“нестерові племена” поділялися лише за топографічними ознаками і вказав на звичаєві 
різниці [41, с. 8]. Загалом, підсумував рецензент, праці І. Філевича мають швидше полемічний 
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характер, спрямований проти норманської теорії та її репрезентанта Куніка, однак авторська 
гіпотеза потребує кращого обґрунутвання [37, с. 162]. 

Окрему частину складають рецензії, присвячені середньовічній історії слов’янських 
країн. Зокрема, М. Кордуба розглянув працю Г. Стракоша-Ґрасмана “Навала монголів на 
Центральну Європу 1241–1242 рр.”, відзначаючи важливість монографії, адже до того часу 
це питання не було об’єктом цілісного дослідження [42, с. 11–12]. 

Аналізуючи працю В. Бука “Німецька торгівля в Новгороді до середини ХІV ст.”, в якій 
автор намагався дослідити торгівлю німців у Новгороді на підставі купецьких статутів, 
показуючи внутрішню організацію купецтва та визначаючи правові засади перебування 
чужоземного купецтва у місті, молодий історик, незважаючи на загалом позитивний відгук 
щодо роботи, зазначив, що В. Бук оминув питання економічних наслідків німецької торгівлі 
як для Новгорода, так і для Ганзи, що мало б становити “корону” розвідки [43, с. 10–11]. 

Релігійні відносини розглянуто в рецензії на працю французького автора Д. Ґупіна 
“Церковна унія в ХVII столітті. Святий Йосафат і греко-слов’янська церква в Польщі та 
Росії”, яку М. Кордуба гостро критикував за упереджене ставлення автора до “схизматиків”, 
православної церкви, й апологетичне до Польської держави, а також звеличення ролі єзуїтів 
у поширенні просвіти на Русі, з кінцевим безапеляційним резюме – “висновки дослідження 
не відповідають дійсності”, підкреслюючи, що головним противником Брестської унії була 
польська шляхта, а причини її невдачі полягали у нещирості польського уряду, який не 
визнав рівноправності з католиками та “слабка підготовка справи” [44, с. 31]. 

Не менш гостру рецензію опублікував М. Кордуба в “Записках НТШ” на розвідку 
німецького вченого Л. Ґетца “Історія слов’янських апостолів Кирила і Мефодія, написана на 
першоджерелах” [45]. Історик зазначив, що дана розвідка не містить абсолютно нічого 
нового чи ориґінального, тільки поширює відомі уже погляди проф. Фрідріха, а також 
дорікнув Ґетцу, що “той, не знаючи слов’янських мов, взявся писати про річ, до якої є багато 
слов’янських джерел і літератури” [45, с. 7]. 

З другої половини 90-х рр. ХІХ ст. М. Кордуба систематично реферував до “Записок 
НТШ” і “Літературно-наукового вістника” історичні та історико-етнографічні журнали: 
“Журнал з візантієзнавства”, “Журнал з австрійської етнографії”, “Журнал зі 
східноєвропейської історії”, “Етнологічні повідомлення з Угорщини”, “Місячник з 
народознавства” та ін. [46]. У процесі таких оглядів, рецензент не одноразово ставив 
предметом вивчення проблеми з історії слов’янських народів. Наприклад, у “Журналі з 
австрійської етнографії” публікувалися розвідки про всі народи, що проживали в 
австрійській імперії, в тому числі внутрішній уклад, звичаї й обряди слов’ян [47, с. 36–37]. 

Предметно цікавлячись історією Хмельниччини, М. Кордуба не оминув козацького 
періоду й у своїх рецензіях. Цікавим є аналіз праці польського історика Л. Кубалі 
“Запропащена країна” [48]. Таку назву отримала Брацлавщина (“врожайна, густо населена, 
квітуча область”), яку польські й татарські війська з листопада 1654 р. до березня 1655 р. 
перетворили в дику пустелю [48, арк. 35–36]. У рецензії М. Кордуба розкритикував 
Л. Кубалю за спотворення фактів і погане знання джерельної бази. 

Не можна оминути і того факту, що вже з 1896 р. М. Кордуба на замовлення 
М. Грушевського надсилав до “Записок НТШ” ґрунтовні історіографічні “Огляди 
західноєвропейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та 
штуки”, що з’являлися друком упродовж 1896–1901 рр. у розділі “Наукова хроніка” [49]. Це 
був надзвичайно ретельний відбір й аналіз історичних праць, опублікованих у Західній 
Європі. Частина матеріалів, відповідно у розділах Середні віки, Нова доба, Найновіші часи – 
присвячена слов’янським народам, з історії котрих зроблені загальні та політико-культурні 
розвідки. Найбільше уваги привернула історія чехів і поляків [50, с. 23–27]. Такі “Огляди” 
мали важливе інформативне значення та стимулювали розвиток національного 
слов’янознавства. 

Співпрацюючи з виданнями НТШ, М. Кордуба дописував і до відомого часопису 
“Kwartalnik Historyczny”. Видання заснував 1887 р. польський історик Ксаверій Ліске як 
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орган створеного у Львові Історичного товариства (1886). На його сторінках висвітлювались 
проблеми польської та української історії, друкувалися не лише статті та розвідки, але й 
історичні джерела, полеміка, рецензії, бібліографія та інші дослідження [37, с. 165]. У 1895–
1896 рр. в розділах “Перегляд літератури” та “Рецензії і Доповіді” регулярно з’являлися 
публікації М. Кордуби – огляди найновішої зарубіжної літератури. Серед рецензованих ним 
німецьких, французьких праць, зустрічаємо аналіз польських і російських авторів. Тематика, 
як і у випадку “Записок”, надзвичайно різноманітна: історія різних країн Європи, розвиток 
міст, релігійні відносини, діяльність видатних осіб тощо. Зокрема, зустрічаємо рецензії на 
праці російських учених з історії повстання під проводом Т. Костюшка [51]. М. Кордуба з 
подивом відзначив, що праця Є. Альбовського “Битва під Мацейовицями і полон Костюшка” 
відрізняється від інших подібних досліджень в російській історіографії, оскільки автор 
визнав заслуги Т. Костюшка, поставив вище за інших діячів польської історії та особливо 
підкреслив його авторитет серед польського населення [51, с. 694]. 

Праця Г. Воробцова, в якій надруковано спогади учасника повстання Я. Кілінського, що 
охоплюють період від квітня 1794 р. до лютого 1795 р., на думку рецензента, важлива для 
розуміння специфіки тогочасного повстанського руху [51, с. 694]. 

Із проблематики політичної історії нас зацікавила рецензія М. Кордуби на роботу 
французького дослідника Е. Гаманта “Північна війна і Оливський мирний договір” [52]. На 
думку критика, монографія не відображає цілісності подій, оскільки її автор звертає увагу 
переважно на роль Пруссії в конфлікті та дипломатію учасників війни. Рецензент не 
погодився з поглядом автора, начебто прагнення ізолювати Росію від Балтики спонукали 
Швецію до війни з Польщею, а вважає, що Швеція прагнула скористатися зі слабкості 
Польщі, щоб захопити її. На думку М. Кордуби, значну роль у подіях відігравала не тільки 
Пруссія, а й Франція. Загалом він схвалив намагання автора показати політику Пруссії 
об’єктивно, однак зазначив, що висновки дослідження не дають нічого нового [52, с. 409]. 

Група рецензій охоплює дослідження прибалтійсько-білоруських теренів. Аналізуючи 
працю В. Стукалича “Білорусія і Литва. Нариси з історії міст в Білорусії” [53], М. Кордуба 
звернув увагу на вивчення автором міського населення та його стосунків зі шляхтою, 
залежності шляхти від Магдебурзького права у випадку проживання у місті, ролі купецтва і 
цехів, внутрішньої організації міської гміни та інших питань. Автор написав свою студію на 
первинних джерельних матеріалах, бо в нього не було попередників, однак наукова вартість 
праці, вважає рецензент, від цього лише збільшилася [37, с. 167]. 

Іншим напрямком науково-оглядової діяльності М. Кордуби була тривала участь у 
виданні німецького часопису “Журнал зі східноєвропейської історії”. Завдяки публікаціям 
ученого, європейський читач знайомився з широким спектром українських досліджень, що 
віддзеркалювали найрізноманітніші проблеми. Серед них, розглянуто розвідки 
М. Грушевського та В. Пархоменка, що стосувалися вивчення слов’янських племен [37, 
с. 168]. Увагу автора оглядів привернули також питання Гадяцької унії з Польщею [54], праці 
М. Василенка та І. Джиджори про політику російського уряду щодо України, зокрема про 
економічні та політичні обмеження прав Гетьманщини [55]. Група оглядів М. Кордуби 
стосувалася гайдамацького повстання в Україні 1768 р., а саме публікації І. Шпитковського 
спогадів про цю подію дрібного польського шляхтича Завроцького та дослідження 
В. Щурата про відгомін Коліївщини в польській літературі [56]. 

Відгукнувся М. Кордуба на публікацію М. Тершаківця про взаємини визначного 
славіста В. Копітара з українськими літераторами [57], І. Кревецького про боротьбу за поділ 
Галичини на дві частини: українську і польську [58]. 

Поряд із публікаціями у згаданих вище часописах, рецензії українського вченого 
з’являлися також на сторінках “Старої України”, “Літературно-наукового вістника”, 
київського журналу “Україна”, буковинського видання “Каменярі”, чеського “Школа”. 

Зокрема, у “ЛНВ” М. Кордуба опублікував досить критичну рецензію на перший в 
українській науці підручник слов’янознавства Д. Дорошенка “Славянський Світ  в його 
минулому й сучасному” [16]. На думку критика, автор, всупереч заголовку праці, не 
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розглянув слов’янство як цілісність, не знайшов аналогій в політичному, економічному, 
духовному розвитку слов’янських народів, недостатньо синтезував матеріал, за що оцінив її 
як виключно інформаційне видання [16, с. 185]. Серйозними недоопрацюваннями 
Д. Дорошенка вважав однобоке висвітлення тих чи інших подій слов’янської історії. 
Зокрема, покритикував за норманське пояснення ним витоків росіян й українців (не 
згадуючи про антинорманську теорію), локалізацію прабатьківщини індоєвропейських 
народів у Середній Азії, визначення західного кордону первісної слов’янської території в І–
ІІ ст. по р. Лабі, коли там ще проживали германські племена. Слабкими вважав розділи про 
етногенез та становлення державності у білорусів, росіян, поляків, колонізацію болгарами, 
сербами, хорватами Балканського півострова [16, с. 185–189]. Рецензента особливо засмутив 
той факт, що автор не вказав причин поглиблення різниці між північно і південноруськими 
племенами періоду Київської Русі і не зазначив обставин виникнення московського народу, 
що обов’язково мав би висвітлювати український підручник слов’янознавства [16, с. 188]. 

У цьому контексті слід згадати про ще один вагомий доробок М. Кордуби в галузі 
наукової бібліографії. Мова йде про дві критико-бібліографічні праці вченого, одна з яких 
присвячена українській історичній літературі в Польщі та у еміграції, що вийшла у Варшаві в 
1929 р. [59], наступна – радянській українській історичній літературі за 1917–1931 рр. 
(1938 р.) [60]. Надаючи узагальненню й систематизації історичних знань неабиякого 
значення, у першій праці, М. Кордуба охарактеризував близько 370 назв української 
історичної літератури в Польщі та в еміграції, авторами яких були понад 200 українських 
учених [11]. Досліджуючи істориків підрадянської України за 1917–1931 рр., М. Кордуба 
охопив понад 1700 публікацій, авторами яких були близько 800 учених [60]. Окремий розділ 
цієї праці присвячений “Слов’янському світу”, де відзначено кілька загальних праць, 
розглянуто дослідження з історії окремих слов’янських країн. Серед інших, найбільше уваги 
зосереджено на Росії, потім – Білорусії, Польщі, Чехії та південних слов’янах [60, с. 250–
257].  

Цікавим, з точки зору вченого, є дослідження В. Новицького “Історична праця 
професора О. Преснякова і розмежування великоросійської та української історіографії”, де 
автор підкреслив, що О. Пресняков у праці “Образование великорусского государства” 
виконав з російської точки зору те ж завдання, що й М. Грушевський з української – розділив 
історію Росії та України й намагався показати еволюцію Ростово-Суздальського князівства 
незалежно від Києва [12, с. 196]. 

Зі слов’янської проблематики, зокрема публікації джерел, увагу М. Кордуби 
привернула стаття С. Томашівського “До історії перелому Хмельниччини”, де автор 
опублікував 37 листів секретаря короля Яна Казимира Паоло Доні папському нунцію у 
Варшаві П’єтро Відоні, написані влітку і восени 1653 р. з Молдавії, які стосуються кампанії 
короля проти Б. Хмельницького та кримських татар. Оглядач зауважив, що ці послання 
містять цікаві критичні зауваження щодо польської політики і тактики. Охарактеризовано 
також роботу О. Оглоблина, який навів дані переговорів Стародубського полковника 
М. Миклашевського з Польщею щодо федерації України з Польщею і Литвою [12, с. 195]. 

Як бачимо, М. Кордубу цікавило повноцінне використання авторами репрезентативного 
кола джерел, та їх трактування, в тому числі і зі слов’янської проблематики. Завдяки такій 
плідній критико-рецензійній діяльності учнів М. Грушевського в 20–30-х рр. ХХ ст. 
бібліографія сформувалася як наукова дисципліна, серед якої славістичні дослідження 
помітно вирізнялись. Систематичні огляди праць українських й зарубіжних істориків щодо 
вивчення тієї чи іншої сфери життя слов’янських народів були важливим чинником 
формування інтересу до вивчення історії слов’янських студій. 

Зрештою, накопичення різноманітних історіографічних фактів і спостережень зумовили 
появу спеціальних праць, присвячених характеристиці наукової діяльності окремих учених-
славістів. 

М. Кордуба підготував розвідку про життя і наукову діяльність українського 
письменника, ученого-славіста – П. Куліша – “Причинки до урядничої служби Куліша (від 
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губернського секретаря до надворного радника)” [61]. У ній історик дослідив найменш 
вивчений епізод життя письменника – справу його урядової служби в Королівстві Польському в 
60-х рр. ХІХ ст. Саме в той час, після придушення Січневого повстання 1863 р. російський уряд 
шукав здібних людей для служби в Королівстві. Планувалися нові керівні посади, 
перебудова шкільництва. П. Куліш перебував у Варшаві впродовж 1864–1868 рр. і працював 
при установчому комітеті урядником, надвірним радником, директором відділу духовних 
справ Королівства Польського. Безумовно, що вступ на таку службу збільшив прірву між 
П. Кулішем та українськими колами. Не тільки українці, але й росіяни дивилися з нехіттю на 
тих, що рвалися тоді за урядовими посадами в Королівстві Польському. Свого часу це 
засудили М. Чалий, М. Костомаров, Г. Кониський [61, с. 19]. 

Та попри всю неоднозначність і складність в оцінці такого вибору П. Куліша, 
М. Кордуба відзначив позитивні сторони перебування письменника за кордоном: – 
можливість користуватися варшавським архівом та бібліотекою, на основі яких було 
написано історико-політичний трактат “Русь і Польща”, збір маси матеріалу для своєї 
пізнішої праці “Історія возз’єднання Русі”, видання 63 томів “Збірника Адміністративних 
постанов в Царстві Польському”. П. Куліш брав участь у важливих конференціях і нарадах, 
зокрема у травні 1865 р. в нараді директорів у справі організації шкільництва для уніатського 
населення Холмщини й Підляшшя. Доклав багато зусиль для поліпшення і поглиблення 
українсько-польських стосунків у науковій, культурній, урядовій сферах [61, с. 10, 21]. 

Уваги заслуговують й праці М. Кордуби, присвячені талановитому вченому-полоністу 
другої половини ХІХ ст. – В. Антоновичу [62–63]. У розвідці “Зв’язки В. Антоновича з 
Галичиною” М. Кордуба назвав його “найбільш авторитетним спеціалістом з історії 
польсько-українських взаємин” [63, с. 52]. Учений схвально оцінив намагання В. Антоновича 
об’єктивно, на підставі джерельних матеріалів висвітлити роль Польщі, яку вона упродовж 
багатьох століть відігравала на українських землях. У низці праць учений розвінчав теорії 
про культурну місію, яку польська шляхта ніби-то виконувала в Україні, показуючи “її 
правдиве обличчя плантаторів, егоїстів, шукаючих лише поживи”, які не тільки не дбали про 
добробут населення, а з особистих амбіцій нехтували інтересами Речі Посполитої [62, с. 158]. 
М. Кордуба розумів, що в міжвоєнних умовах потужної конкуренції місцевого польського 
наукового історичного середовища, що вперто акцентувало на вивченні минулого Польщі з 
яскравим політичним забарвленням та спробами утвердити польське панування на 
західноукраїнських землях – розгляд українсько-польських стосунків під таким кутом зору, 
як це робив В. Антонович – хоча б частково задовольнятиме гостру соціальну потребу у 
розвитку національно орієнтованої історичної думки та складатиме гідну конкуренцію 
типовим на той час концепціям польських істориків, зокрема, Ф. Буяка та О. Бальцера про 
колонізацію як визначальний фактор формування польської держави [6, с. 357–358]. 

Окремої уваги заслуговує вдала спроба М. Кордуби систематизувати історіософічні 
погляди В. Антоновича. Учений вважав, що кожен народ у своєму політичному житті має 
характерну йому провідну ідею. У російського – нею був принцип авторитету державної 
влади (абсолютизм). Поляки виділили у себе привілейований стан – шляхту, значить у них 
провідною ідеєю був принцип аристократизму. Для українців найхарактернішими стали віча, 
тобто демократизм [62, с. 159]. Звичайно, як історик-державник, М. Кордуба засудив 
негативне ставлення В. Антоновича до державницької ідеї, що ніби-то не відповідало 
характеру українцям та завищені вимоги до народу в цілому [62, с. 160]. Маючи таку 
філософію історії, В. Антонович розглядав общину як одну з провідних ідей історичного 
розвитку слов’янських народів, про що одним з перших відзначив М. Грушевський, згодом, 
С. Томашівський і М. Кордуба: “федералізм у політичних справах, демократизм, посунений 
до повної волі громад, безоглядна рівність, можливість всестороннього розвитку, виключне 
право одиниці розпоряджатися сама собою”. Такі роздуми, підсумував критик, тісно 
пов’язували В. Антоновича з М. Драгомановим, а обох – з анархістською школою Прудона 
[62: 160]. А результати наукової й громадської діяльності зробили В. Антоновича 
центральною постаттю українського суспільства ХІХ ст. [62, с. 167]. 
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Підсумовуючи творчий доробок М. Кордуби у галузі історичної славістики, можна 
відзначити такі найголовніші здобутки вченого, що стали вагомим внеском у розвиток 
української історіографії: – продовження вивчення давньої історії слов’ян та періоду 
формування їх державності; – висунення оригінальних поглядів стосовно  прабатьківщини та 
міграційних процесів слов’ян, етнічного походження Само, етнічної приналежності 
Київської Русі, етногенезу слов’янства; – на основі документальних джерел дослідження 
складних питань українсько-польських взаємин доби Хмельниччини, окремих аспектів 
формування кордонів між двома державами з виданням цінних джерельних матеріалів.    

Поступове накопичення історіографічних фактів і критико-бібліографічних матеріалів у 
галузі слов’янознавства, розвиток наукових зв’язків українських і зарубіжних учених 
визначили перші спроби українських науковців концептуально осмислити історію 
славістичних студій. Критичні огляди і біографічні нариси М. Кордуби стали вагомим 
доробком на тлі вивчення історії української і зарубіжної славістики у 90-х рр. ХІХ ст. – 
першій половині ХХ ст. Становлення історії славістики як самостійного наукового напрямку 
дослідження в Україні слід вважати одним із серйозних свідчень зрілості національного 
слов’янознавства. 
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