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1943 р. було вміщено рецензію Мицюка на працю Наріжного “Українська еміграція”, що
вийшла друком у Празі в 1942 р. У рецензії, на думку автора праці, вміщено неправдиві
свідчення з метою дискредитації останнього. Тому  Наріжний звернувся до Д. Дорошенка
як до декана філософського факультету з проханням розібратися з вищеназваною
рецензією (ЦДАВО, ф. 3859, оп. 1, спр. 412, арк. 387, 390).

11 Між тим (лат.).
12 31 липня 1943 р. ректор Борковський надіслав деканам обох факультетів листа, в

якому зазначав, що Баєр хоче бачити в Академічному Сенаті замість двох продеканів,
яких призначав ректор, – В. Кубійовича (від професорів) та Я. Рудницького (від доцен-
тів), інших осіб (ЦДАВО, ф. 3859, оп. 1, спр. 412, арк. 55), що й було зроблено.

13 Встановити поіменний склад Академічного Сенату за 1943–1945 рр. не вдалося.
Первісно ж, Статутом Українського вільного університету передбачалася така структура
Сенату: ректор, проректор, декани і продекани: ЦДАВО, ф. 3859, оп. 1, спр. 132, арк. 2.

14 Так у тексті. Per – через, завдяки (лат.); rollam – [?].

І. Б. МАТЯШ

ОСТАННІЙ АВТОГРАФ ОЛЕКСАНДРА ГРУШЕВСЬКОГО

Останнім часом грушевськознавство поповнилося працями біо-
графічного характеру, автори яких роблять спроби вивести постать
Олександра Грушевського “із тіні великого брата”. Аналіз творчої
спадщини вченого, а також архівних документів, пов’язаних із його
життям і науково-організаційною діяльністю, дають підстави стверд-
жувати: попри дещо іронічне ставлення до нього В. О. Романовського,
Н. Д. Полонської-Василенко та деяких інших сучасників, майже пов-
не забуття впродовж 1950–1980-х рр., постать О. С. Грушевського в
українській науці є самодостатньою, а його внесок у розвиток архіво-
знавства, джерелознавства, історіографії, історичної географії, історії
української літератури важко переоцінити. Діапазон творчих зацікав-
лень і горизонти діяльності О. С. Грушевського були дуже широкими:
дійсний член НТШ, Історичного товариства Нестора-Літописця, това-
риства “Бюро труда для интеллигентных”, УНТ у Києві, Історико-фі-
лологічного товариства при Новоросійському університеті, Імпера-
торського російського географічного товариства, керівник бібліотечної
комісії Українського народного університету, директор Педагогічного
музею Київського учбового округу,  голова бібліотечної секції Архів-
но-бібліотечного відділу Головного управління у справах мистецтв та
національної культури, директор Постійної комісії для складання іс-
торично-географічного словника українських земель, член Тимчасового
комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держа-
ви, заступник Голови історичної секції ВУАН, керуючий історичним
циклом Вищого інституту народної освіти ім. М. П. Драгоманова, ке-
рівник Секції історії українського права при Правничім товаристві,
член бюро УНТ у Києві, член Археологічного Комітету при УАН, ке-
рівник Секції соціально-політичної та економічної історії Науково-
дослідної кафедри історії України, дійсний член Археографічної комісії
ВУАН, член Всесоюзного добровільного товариства пролетарського

© І. Б. Матяш, 2002
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туризму і екскурсій, редактор “Історично-географічного збірника”,
член редколегії журналу “Україна”, “Записок історико-філологічного
відділу ВУАН”. Однак і досі спадщина вченого сповна не вивчена, хоча,
безумовно, його доробок і праці заслуговують на справедливе визнання.

Найважливішим джерелом дослідження життя й діяльності істо-
рика, літературознавця, архівіста є фонд родини Грушевських (ф. 1235)
у Центральному державному історичному архіві України в Києві. Са-
ме тут зберігається останній із відомих автографів ученого. Зміст до-
кумента пов’язаний із найтрагічнішим періодом його життя.

Активна наукова, педагогічна й організаційна діяльність національ-
но свідомого вченого була насильствено припинена в серпні 1933 р. –
його звільнили з посади у ВУАН “за повний саботаж у науковій робо-
ті”, а 9 серпня 1938 р. заарештували як “одного з керівних учасників
антирадянської української націоналістичної терористичної організа-
ції”.  Засуджений у жовтні 1939 р. до п’яти років заслання, О. С. Гру-
шевський  відбував його в Іртишському р-ні Павлодарської області
(Казахстан), працюючи рахівником. Усі намагання з боку Олександра
Сергійовича і його дружини Ольги Олександрівни довести абсурдність
і несправедливість вироку були марними. Весною  1943 р. “висланий
Олександр Грушевський”, котрий з юнацьких років страждав на пен-
хоневроз і не міг витримати ні психологічних знущань, ні тих умов іс-
нування, у яких опинився, пішов із життя.

За три роки до смерті О. Грушевський зробив останню спробу ще
раз довести непричетність до  злочинів, у яких його звинувачували, й
домогтися перегляду справи. Чорновий варіант листа, що зберігся у
фонді 1235 ЦДІАК України, без зазначення конкретного адресата, свід-
чить про життєву трагедію талановитого вченого (док. № 1).

Вперті намагання Олександра Грушевського та його дружини, яка
теж надсилала до Москви численні запити, домогтися справедливості,
їхні прагнення змити чорну пляму з чесного імені науковця не мали ус-
піху. Відповідь, що не забарилася, була безжально короткою (док. № 2).

Причини відмови, як і обставини смерті вченого, ще належить до-
слідити. Вважаємо це, як і створення монографії про О. С. Грушев-
ського, справою невідкладною.

Вміщені нижче документи подано мовою оригіналу, зі збережен-
нями стилістики й орфографії документів.

№ 1
Высланного по ОК

Грушевского Александра Сергеевича
прежде профессора и сотрудника

 Академии Наук Украинской СРР
Павлодар, ул. Фрунзе, 189, б

1940 г., февраля

Больше  трех месяцев томлюсь я в далеком холодном Павлодаре [,] оторван-
ный от обычного круга работы.

Меня лишили пенсии (незаслуженно) и я, хотя мне и тяжело, не берусь за
подсчеты счетовода.
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Историк и историк литературы, я буду мало полезен как счетовод, и верю,
что ошибка (по отношению ко мне) будет исправлена, и я последние годы прове-
ду в своей обычной (за сорок лет) работе [,] встретившей сочувственную оценку
в специальных комиссиях.

Прошу помощи и исправления ошибки, утомившей меня и подорвавшей мне
здоровье.

Пятнадцать месяцев тюрьмы и арестантского вагона тяжело легли на меня.
Дело начали по необоснованным указаниям прежних матери УГБ (привле-

чено и указание о моем собирании газет ), по лживым доносам бытового характе-
ра, по неверным оговорам терпевших на следствии весь разгул методов воздей-
ствия. Меня самого следственная власть принуждала беззаконными способами
воздействия принять на себя различные преступления: и шпионаж в пользу
Польши и Германии, и планомерное вредительство в научной и преподаватель-
ской деятельности, и связь с бандитами и участие в подготовке террористичес-
ких актов.

Ничего не было такого в моей работе, постоянной и упорной.
Меня ославили беспокойным руководителем местной университетской и

ученой деятельности за мою постоянную критику ошибочных урезок, неверных
сокращений, ограничения программ.

И за эти 10–15 лет многие эти намеченные изменения, урезки и сокращения –
осуждены и отменены.

Меня оговорили подпавшие методам воздействия на следствии, выдумывая
небывшие или извращая бывшие.

Я прошу исправить допущенную в отношении меня ошибку.
Я прошу снять незаслуженное пятно.
Я прошу вернуть меня в обычные условия, к моей ученой работе.
Я прошу вернуть мне пенсию, несправедливо задержанную – символ призна-

ния полезности моей работы и материальную мою опору.
Я прошу ускорить, потому что здоровье мое слабеет в непривычных условиях.

Александр Грушевский

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1070, арк. 1–1 зв. Оригінал, рукопис, чернетка.

№ 2
1 Спецотдел

9/13 – 104 878
Начальнику 1 спецотд. НКВД Казахской ССР

г. Алма-Ата
1940 г., 27 ноября

Просим об’ъявить Грушевскому Александру Сергеевичу, 1877 г. рождения,
осужденному  Особым Совещанием при НКВД СССР от 5.Х.39 г. к 5 г. ссылке в
Казахстан [,] о том, что постановлением НКВД СССР от 9.IX.40 г. в пересмотре
дела по его заявлению ему отказано.

Начальник 4 отд. 1 спецотд. НКВД СССР
лейтенант госбезопасности  Воробьев

Старший оперуполномоченный Девкин

ЦДАГО України, ф. 263, оп.1, спр. 64688 ФП, арк. 184. Оригінал, телеграма на
бланку.


