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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ В ОЦІНЦІ СВОЇХ СТУДЕНТІВ

Патріярх нашої історичної науки, як відомо, виховав цілий ряд 
дослідників української історії, які в своїх дослідах пішли цілкови
то за його методою, приймаючи не лише йото техніку праці і методи 
дослідів, але деякі з них прийняли теж  його слов’янську теорію по
стання і організацію української державносте, інші, щоправда, прий
няли норманську теорію, але на всіх них відбилась печать великої ін
дивіду а льности Грушевського.

Всі його студенти перейняли від свого великого Вчителя перш за 
все любов до історичної науки, а до дослідів історії України — зокре
ма. Багато із студентів Михайла Грушевського стали відомими нау
ковцями української історіографії, однак всі вони не забувають, що 
вони вийшли зі знаменитої школи Грушевського і з великим пієтиз
мом згадують свого вчителя у своїх оцінках.

До визначних учнів Михайла Грушевського, яких він виховував 
в pp. 1894—1914 під час свого побуту у Львові, як  професор катедри 
Східньої Европи, назвемо такі імена: Іван Крип’якевич, Степан То- 
машівський, Мирон Кордуба, Микола Чубатий, Василь Герасимчук, 
Іван Кревецький, Омелян Терлецький, Іван Джиджора, Денис Коре- 
нець та інші.

Протягом відносно короткого часу проф. Грушевський здобув за 
вдяки своїм науковим працям, публіцистиці, організаційним успіхам 
та видавничим досягненням української науки такий респект, поша
ну і вдячність, не тільки серед своїх учнів, але також співробітників, 
що вж е в році 1904 вони рішили створити Комітет, який відзначив би 
десятиліття праці того великого вченого.

До Комітету увійшли його учні і співробітники. Між співробітни
ками ми бачимо також  підпис д-ра Івана Франка, який близько спів
працював з Грушевським в «Записках НТШ» та у видавництві «Лг- 
тературно-наукового Вістника». До Комітету належав теж  Володимир 
Гнатюк, який був співробітником Грушевського в названих вище ви
даннях.

З  учнів увійшли до Комітету Денис Коренець, д-р Степан Тома
шівський та Іван Кревецький.

Комітет мав в першу чергу завдання вшанувати свойого великого 
Вчителя та, як  це водиться в науковому світі — виданням наукового 
збірника на його пошану. Цей збірник дійсно появився 1906 року під
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заголовком: «Науковий Збірник  присвячений професорови Михайло- 
ви Грушевсъкому учениками і прихильниками з нагоди його десяти
літньої наукової праці в Галичині (1894-1904). Видання Комітету у 
Львові 1906. З друкарні Наукоївоіго Товариства імени Шевченка».

В передмові до Збірника згадані члени Комітету пишуть:

«Почуваємо себе в обовязку виявити на сьому місці ґенезу сеї 
книжки (падаю без зміни тогочасного правопису — автор). В 1904 
зродилася між бувшими учениками професора Михайла Грушевсь
кого така думка, щоби прилюдно пошанувати того Учителя за його 
дотеперішню професорську й наукову діяльність у Галичині».

«Саме в тім році минуло 10 літ, як в австрійську Україну прий
шов він, майже не знаний тут молодий чоловік, щоби займити уря
дове становище професора всесвітньої історії з українською викла- 
довою мовою на львівськім університеті, й одночасно з тим розпо
чався тут, за його ініціятивою живий не знаний доси в Галичині на
уковий рух. По порозумінню з ширшим гуртом його прихильників 
вибрано форму сієї почести — видання книжки статтей з поля істо
рії, літератури, етнографії ітд. Зложився Комітет, що запросив до 
участи в виданню учеників Михайла Грушевського і прихильників 
його наукової та громадської діяльности».!

Далі ініціатори видання стверджують:

«Ініціятори й учасники сього видання (так само численні прихиль
ники, що задля злоби дня не могли докинути своєї частини) мають 
те щире переконання, що своїм прилюдним виступом висловлюють 
не тільки свою особисту прихильність до Михайла Грушевського, 
але ще більше дають ним доказ, що прихід його в Галичину треба 
вважати історично важним фактом» .2

іЧлени Комітету порівнюють вплив Грушевського на Галичину до 
впливу Ш евченка (в літературно-національній площині) та Драгома- 
нова (в соціяльно-політичній), бо Грушевський мав величезний вплив 
на національно-культурне життя галицьких українців. Під впливом 
Грушевського дійшло до прогресу наукових досліджень'.

«В тім звороті діяльність Грушевського була головним осередком, 
коло якого згуртувалися відокремлені давні й нові сили. Українська 
історія, література, етнографія й етнологія, а за ними інші науки, 
навіть природописні, перестали лежати облогом, або ледви примітив
но обробленим полем, як було доси. В парі з науковим рухом пішов 
небувалий доси зріст видавництв і видне піднесення освітнього рів
ня суспільности, а вплив його відбився корисно на всім публичнім 
життю».З

1 Науковий Збірник присвячений професорови Михайловы Грушевсъко
му учениками й прихильниками з нагоди Його десятилітньої праці в Гали
чині (1894—1904), Виданнє Комітету, у Львові, 1906. З друкарні наукового 
Товариства іімени Шевченка, стор. V.

2 Тамже, стор. V.
3 Тамже, стор. VI—VII.
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Дальше мовиться:

«Хочби й як низько оцінювано безпосередні результати дотепе
рішнього десятиліття наукового руху, то годі заперечити одної ко- 
ристи, а власне впровадження в наше суспільне життя наукової ме
тоди й наукового поглублення, де доси панувала апріорність та по- 
верховність».*

Під впливом Грушевського перероджувалось ціле суспільство.

«І в тій переміні імя і діяльність Грушевського творить один із 
центральних пунктів. Значіння його тут можна звести до двох напря
мів: звороту до української історичної традиції, доси у нас дуже ма
ло відомої, та удержання й оживлення фізичних і моральних зв’яз
ків з австрійською й російською Україною».5

Видатні Члени Комітету з Іваном Франком на чолі не могли не зга
дати епохального значення появи Історії України-Руси. цієї

«величезної основи української історичної науки, що стала невичерп
ним джерелом національно політичного і соціяльно культурного са
мопізнання й освідомлення, що вводить нас дійсно вперше в сімю 
європейських народів — і вже доволі, щоб діяльність її автора на 
землях Ярослава й Данила признати епохальною. . .  »б

«Коли сього дня справді почалося на українських землях весняне 
свитання, — кажеться дальше у вступній статті, — й нове життя роз
буджує давно давлену надію кращої будуччини для народу найне- 
щасливішого з нещасних — то історія колись згадає в тім переломо- 
вім моменті імя Михайла Грушевського, як такого, що вказував укра
їнській інтелігенції нові дороги й охоронив її від ідейної блуканини 
та повторення знаних історичних помилок»."

Висловлені думки членів Комітету з ’ясовували в загальних рисах 
мотиви, якими руководилися бувші учні та прихильники Грушевсько
го, щоб вшанувати корифея української науки.

Якщо йшлося про студентів, «то вони віддають йому на сьому місці 
честь за науковий провід, щиру і теплу опіку, живе заінтересування 
молодіжжю взагалі і батьківське серце повне поради й підмоги для 
неї».8

І кінчається передова таким закликом-адресою:

«Дорогий Учителю, шановний Товаришу,
Прийми отсю скромну памятку на ознаку прихильности, поважання і 
любови. Нехай вона стане Тобі хоч за частину признання, яке Тобі 
належиться за повну пожертвования Твою діяльність на сій нещасній 
землі. Нехай вона Тобі стане за дрібку вдяки за провід у праці гро

4 Тамже, стор. VII.
5 Тамже, стор. VII.
6 Тамже, стор. VII.
7 Тамже, стор. VIII.
8 Тамже, стор. VIII.
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мади, та буде хоч малою нагородою за ті прикрости, що прийшлось 
Тобі витерпіти за той час від чужих і сво їх . . .

Львів, дня 1 лютого. 1906.

Члени Комітету:

Володимир Гнатюк, Денис Коренець, Іван Кревецький, Д-р Степан 
Томашівський, Д-р Іван Франко».9

Грушевський, коли та книга появилась з дворічним запізненням 
через видавничі труднощі, перебував в розгарі своєї праці. Таке при
знання зі сторони своїх бувших студентів і таких велитнів, як Іван 
Франко і Володимир Гнатюк, мусіло додати йому моральної сили до 
дальшої праці.

Вже сама книга і її знаменний вступ з підписами Франка, Гнатюка 
і Томашівськоіго свідчить якнайкраще як вж е тоді сучасники оціню
вали лрацю Михайла Грушевського.

В науковому збірнику опубліковано бібліографію праць Грушев
ського, яка вж е тоді охоплювала 593 назви на 50 сторінках формату 
великої вісімки .(доведено її до 1904 року) пера відомого бібліографа 
Івана Ем. Левицького.

Варто перелічити ті імена, які своїми працями вшанували вели
кого історика. Ці імена говорять самі за себе: Іван Ем. Левицький, 
Володимир Лесевич, д-р Іван Франко, Агатангел Кримський, Юрій 
Ж аткович, Мирон Корду б а, Іван Крип’якевич, Василь Доманицький, 
Осип Чайковський, Денис Коренець, Василь Герасимчук, Степан То
машівський, Федір Голійчук, Іван Джиджора, Володимир Гнатюк, Ми
хайло Зубрицький, Михайло Тершаковець, Іван Кревецький, Михай
ло Лозинський, Сергій Єфремов, Борис Грінченко, Михайло Мочульсь- 
кий, Зенон К узеля і Хведір Вовк.

Як бачимо — це справжня інтелектуальна еліта з-поміж учнів і 
приятелів-співробітників, що вш анувала своїми працями видатного 
членого й організатора науки.

Від появи першого Збірника на пошану М. Грушевського в р. 1906, 
наш визначний історик пройшов незвичайно плідні роки праці для 
української науки аж  до 1914 p., до вибуху Пешої світової війни.

Відтак, як  відомо, він став центральною постаттю нашого держав
ного будівництва в pp. 1917—1918.

Р ік  1919 був якраз ювілейним 25-тнім роком приходу Грушевсько
го до Львова. Наукове Товариство ім. Шевченка, що завдячувало свій 
блискучий розвиток своєму довголітньому голові Грушевському (з 1897 
р.) та керівникові наукових досягнень цієї нашої цершої Академії 
Наук (хоча і без того титулу), хотіло відзначити цю пропам’ятну дату 
окремим виданням.

Таким чином появився 133 том Записок НТШ , який був присвяче
ний проф. Грушевському:

9 Тамже, стор. VIII.
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«М. ГРУШЕВСЬКОМУ 
В двайцятипятилітте Наукової й Культурної діяльности 

Для Галицької України 
Рік видання, Львів 1922.»

Були це повоєнні роки, коли видавничі можливості НТШ були ще 
дуже скромні, бо фінансова база, яку НТШ мало за Австрії, відпала 
і не було фондів на нові видання.

Не зважаючи на всі труднощі, тодішня управа НТШ вирішила 
хоча б скромним томом «Записок» вшанувати свого заслуженого кол. 
Голову. Том об’ємом скромний, бо має тільки 224 сторінки, але він 
важливий змістом. На зміст його складаються праці учнів Грушевсь
кого і деяких його львівських співробітників.10

На першому місці поміщено розвідку Василя Герасимчука п. н. 
«Михайло Грушевський, як історіограф України», цінні думки якої 
наводимо окремо. Іншими авторами статтей були: Іван Крип’якевич, 
Мирон Кордуба, Іван Брик, Володимир Охримович, Іван Ш питковсь- 
кий, Михайло Мочульський, Михайло Возняк та Володимир Гнатюк. 
Всі автори були з Галицької України, бо з огляду на політичне поло
ження Східньої України, що опинилась під большевиками, ніхто із 
наддніпрянців не брав участи в тому томі «Записок».

Герасимчук, учень Грушевського, у вступі до своєї статті пише:

«З днем 12-го жовтня 1919 минуло 25 років інтензивної і богатої в 
результаті наукової і культурної та в части і політичної діяльности 
проф. Михайла Грушевського. Львів був першим і головним тере- 
ном його праці — нехай же пригадка його великих заслуг вийде зі 
Львова, з того українського города, з яким вяжуть його роки плід
ної праці для будучого визволення поневоленої Батьківщини».її

Характеризуючи працю Грушевського в Галичині, Герасимчук пи
ше:

«Головною і незатертою часом заслугою його є се, що він видвиг- 
нув на перший плян ідейний чинник духово-культурного поглиблен
ня нашого народного єства через піднесення наукою національної 
свідомости і національної культури. Насамперед, завдяки його як по
середнім, так і безпосереднім впливам, через те, що спосібніші молоді 
одиниці зайнялися науковими дослідами, відвернено в части увагу 
на щось іншого, важнішого — на теа щоби відпорність нації скріпити 
новим капіталом научно-ідейної праці».і-

Далі Герасимчук так насвітлює важливу ролю Грушевського:

«І не' минув навіть довгий час, як завдяки його великій енергії 
та організаційному,. талантові зі слабо тліючих іскор в нашім галиць
кім попелі розярено ясне полумя научного руху: українська історія,

10 Записки Наукового Товариства імени Ш евченка, том СХХХІІІ. Львів 
1922, Накладом Товариства.

11 ЗНТШ , том 133, стор. 1.
Тамже, стор. 2.



128 В А С И Л Ь Л ЕН Ц И К

література, етнографія, етнологія, а за ними інші науки, оживились 
новими сильними імпульсами і вслід за тим пішло загальне підне
сення освіти і свідомости як серед інтелігенції, так в консеквенції й 
серед мас народу. Бистрою аналізою і консеквентним розслідом проф. 
Грушевський розяснив наше національне «Я», вивів наш народ з су- 
мерку сумнівів і непевности що до походження і своєю історією Укра
їни дав нашій нації удовіднене право на належне їй імя та на само
стійне горожанство в світі. Він не тільки найсильніше зі всіх доте- 
перішних істориків повязав невиразну, слабим пульсом бючу тепе
рішність з перерваними й забутими та великими традиціями минув
шини, але також нові змагання Наддніпрянської і Галицької Украї
ни звів в одно русло. Він великим історичним словом і своїм авто
ритетом все ослаблював витворений чужими владами партикуля
ризм, а противно скріплюючи патріотизм, єднав перетяті кордоном 
частини в один живий організм. Як конечний вислід сеї ідейної єдно- 
сти мусіло прийти також зєднання всієї нації в одно державне 
тіло».13

Наведені слова одного із видатних учнів Грушевського, Василя Ге- 
раоимчука, свідчать якнайкраще, яку високу оцінку даівали йому ті, 
яких він формував як науковців та синів свого народу.

«У Грушевського — пише дальше Герасимчук — все слідна обе
режність і стриманість, що йде до найдальших границь. Дуже часто 
і сумлінно він зазначує спірний характер основних проблемів чи не
достачу даних для їх вирішення. Але при тому всьому вихідним 
пунктом досліду автора Історії України є безоглядне замилування до 
обєктивної правди».14

«Велика концепція Грушевського — пише Герасимчук — вийшла 
з замилування до правди, науки, і з гуманного почуття — піднести по
нижену гідність свойого народу; вона й принесла великі результати, 
поглиблення національної свідомости, національного характеру і 
прояснення чуттєвих і великих змагань народа в напрямі осягнення 
великого ідеалу державної незалежности».1*

Герасимчук вірно з ’ясував бажання Грушевського: через науку 
покласти тверді фундаменти під будову державної конструкції сво
його народу. Він рівнож об’єктивно оцінив великі успіхи і вклад пра
ці Грушевського в тому напрямі.

Влучну характеристику свого Вчителя подав д-р Іван Крип’яке
вич у своїй популярній книжечці (63 стор.), що її видало Т-во «Про
світа». Книжечка появилася рік після смерти великого історика (1935) 
ї  має нумерацію ч. І, за січень 1935. Вступ до книжки написав відо
мий мовознавець д-р Василь Сімович.

Характер цього видання є більш популярний, н іж  науковий, але 
автор визначний історик, змалював постать свого вчителя від дитин
ства до трагічної смерти на вигнанні.

13 Тамже, стор. 2.
14 Тамже, стор. 13.
із Записки НТШ, стор. 15.



М И ХАЙ ЛО  Г РУ Ш ЕВ С ЬК И Й  В О Ц ІН Ц І С ВО ЇХ  С ТУ ДЕН ТІВ 129

Для нашої теми важливою є оцінка проф. Грушевського одним із 
його визначних учнів.

Крип’якевич пише:

«Поруч із викладами (у Львові) Грушевський вів і історичні впра
ви, де заправляв своїх студентів до історичних дослідів. Тут Грушев
ський виявив себе дуже великим педагогом. Грушевський як учитель 
був дуже ввічливий і приступний. До молодих студентів не говорив 
інакше, як „пане товаришу”. І справді, Грушевський був для них 
товаришем».

Тут хочу згадати, що саме приязне ставлення до студентів засво
їли собі і студенти Грушевського стосовно своїх слухачів. Мав я 
можливість бути два роки студентом проф. Крип’якевича та жроф. М. 
Чубатого. Обидва вони незвичайно приязно відносились до студентів. 
Професор Чубатий звертався до своїх студентів «Пане Товаришу», а 
проф. Крип’якевич на семінарах, подібно як  Грушевський, був не
звичайно аіомічним, давав поради, як  збирати матеріяли, як клясифі- 
кувати, інтерпретувати тіа робити систематичні заключения.

Крип’якевич, згадуючи про Грушевського, пише:

«Він все вмів заохочувати молодь до праці, давав поради у важ 
них питаннях, підтримував знеохочених. Часто запрошував студен
тів до своєї хати, де мав чудову бібліотеку, у кожній хвилі двері його 
хати були для них відчинені, він ніколи не шкодував свого дорого
цінного часу на «балачки» з недопеченими вченими. Він мав таку 
вдачу, що нераз одним жартовливим слівцем умів підігнати до праці, 
а загонистих умів усе стримати легеньким насміхом. . .  В самім уні
верситеті Грушевський виступав усе сміло й різко в обороні прав 
української мови й цим стягнув на себе багато неприємностей і ди
ких нераз нападів вуличної п р е с и » .*6

Даючи загальну характеристику Грушевського як  політичного, 
культурного та наукового діяча, Крип’якевич пише:

«Він для народу не вмер, Він живе й вічно житиме в серцях на
ших. Гарячі слова його, неначе той Дніпро широкий усе будуть ли
тися, будуть падати глибоко в наші серця і ніби тим огнем пектимуть 
наші душі. Бо він писав нам нашу історію, і творив нам нашу істо
рію . . .  Не забуваймо, що 22. січня тісно ж  ізвязаний із його творцем, 
із Михайлом Грушевським».

Число великих наших людей, які вели наш нарід до сонця, збіль
шилось. До Ш евченка, до Франка, до Федьковича й інших прийшов 
Грушевський.

«А тепер — пише Крип’якевич — іще раз декілька слів про його 
великі заслуги. Михайло Грушевський — найбільший історик Укра
їни. Для української науки він дав більше, як хтонебудь з його по

іб Іван Крип’якевич, Михайло Грушевський, Життя й діяльність. Львів, 
1935, Накладом Т-ва «Просвіта», Книжечка І (Січень).
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передників, більше ніж Костомарів, Куліш, Драгоманів, Антонович. 
Першою й найважнішою його заслугою є те, що він дав нам повну 
історію України. Давніші історики не могли на це відважитися. »17

Характеризуючи Грушевського, його визначний учень Крип’яке
вич, писав: «Грушевський глибоко вдумувався в нашу історію й умів 
відчувати всі радощі і страждання давніх поколінь».18

Але Грушевський не тільки писав історичні праці — він сам, як 
ми вж е сказали — творив історію, був творцем українського життя. 
Мало в нас було організаторів і діячів формату Грушевського. Для 
Галичини він дав незвичайно багато: розвинув українську науку до 
європейського рівня, ширив нові думки, наближав до західньої куль
тури . . .  Цікавився він усіма землями, де тільки живе наш народ. При
гортав до свого серця і Буковину і Закарпаття та американську емі
грацію. (В Архіві Українського Музею в Стемфорді збереглася деяка 
кореспонденція Грушевського з  Америкою з часів, коли Грушевський 
перебував у Відні і Празі. — В. JI.).

«Єднав нас усіх розлучених, розєднаних у одну сімю, і багато про 
це писав. Грушевський перший поставив українство на Наддніпрян
щині «на ввесь зріст», — вимагав, щоб українці не тільки розвивали 
все більше свою культуру, але виступали як самостійна нація на 
європейському полі. І у всіх історичних працях і у численних стат
тях він усе розбуджував національну свідомість і кликав до праці й 
організації. Колиж прийшла революція, він став на чолі нової укра
їнської держави і з своїми найкращими намірами старався вести її 
до розвитку та сили.

Та йому не довелося дійти до бажаної мети. Будова, якій присвя
тив так багато зусиль — упала. А проте імя першого президента укра
їнської держави збережеться в вічній памяті нашого народу. Він ні
коли не забуде Того, що так щиро любив Україну, так багато за неї 
вистраждав та ціле Своє життя присвятив для її добра»Д9

Оцінка проф. Грушевського, яку подав Крип?якевич, дає найкра
щий образ творчости великого нашого історика, якого цілком слушно 
називає його інший учень, проф. Чубатий, «патріярхом української 
історичної науки».

Крип’якевич дав свою оцінку рік після смерти Грушевського і 
тою своєю невеликою 'працею підсумовує цілість ж иття і творчости 
Грушевського.

Коли Грушевському в 1927 році сповнилось було 60 років життя, 
тоді його співробітники й учні вшанували його в столиці України 
Києві. На його пошану видано було три томи наукових праць. В тому 
Збірнику взяли участь учені всіх земель Україну. Але тоді больше- 
вицька влада дала вираз своєму незадоволенню, бо «Грушевський»,

Тамже, стор. 52. 
is Тамже, стор. 54. 

Тамже, стор. 56—57.
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як каж е Крип’якевич, «не робить такої науки, як большевикам тре
ба».20

Незадовго після ювілею, в якому брали участь і представники со- 
вєтської влади, почалась натінка на Грушевського виступами совєт- 
ських істориків.

Однак для щирих українців Грушевський залишився назавжди 
символом такої української незалежної науки, яку він плекав і над 
якою трудився ціле своє плідне і повне самопосвяти життя.

20 стор. 50.


