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МИХАЙЛО СЕРГІЄВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ 
(1866— 1934)

І.

«Дійсним батьком нашої історії» назвав Михайла Грушевського 
один з його біографів (В. Дорошенко),1 і ці слова цілком заслужено 
характеризують покійного історика. Бо ж  Грушевський передусім 
найбільший історик українського народу, що побудував першу нау
кову схему українського історичного процесу й на засадах цієї схеми 
створив свою монументальну десятитомову «Історію України-Руси», 
не кажучи вже про безліч інших, менших розміром, але дуже важ
ливих його загальних і спеціяльних праць з історії України.

Вчений надзвичайно широкого діяпазону, Грушевський досліджу
вав не лише історію України. Багато уваги й сил присвятив він істо
рії української літератури (зокрема його кількатомова «Історія укра
їнської літератури»), етнографії, фолькльору, археології, соціології 
тощо, а також віддав чималу данину красному письменству та літе
ратурній критиці.

Але Грушевський був не тільки великим українським вченим- 
дослідником. В його особі Україна мала видатного публіциста, може, 
найвидатнішого серед українських публіцистів XX століття, й визнач
ного політичного діяча, що мав винятковий вплив на тогочасне су
спільно-політичне життя України.

Михайло Сергієвич Грушевський народився 29 вересня 1866 року 
в м. Холмі, на західній околиці Української Землі, в родині відомого 
педагога-славіста, що походив зі старої духовної фамілії на Чигирин- 
щині. Середню освіту Грушевський дістав на Кавказі (в Тифліській 
гімназії), куди був переведений на службу його батько. Ще на гімна- 
зіяльній лавці Грушевський виявляє серйозний і живий інтерес до 
всього українського. У своїй автобіографії він писав згодом: «Під 
впливом оповідань батька, що заховав тепле прив’язання до всього 
українського — мови, пісні, традиції, в мені рано збудилося й усвідо
милося національне українське почуття, піддержуване лектурою, ти
ми рідкими поїздками на Україну, що малювалася тому в авреолі

1 Літературно-Науковий Вісник, 1912, май, стор. 297.
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далекої «вітчини», і контрастом чужоплеменної і чужомовної «чу
жини»2. Року 1886 Грушевський вступає до історично-філологічного 
факультету Київського університету, де під керівництвом великого 
українського історика, професора Володимира Антоновича здобуває 
солідну наукову підготовку в царині історії України. Визначні нау
кові праці молодого вченого забезпечили йому дальшу наукову кар’є
ру. Грушевський був залишений при університеті для підготовки до 
професорської діяльности, а коли на початку 1890-их років при Львів
ському університеті було утворено катедру української історії (офі
ційна назва була трохи інша), Грушевський, за рекомендацією Анто
новича, був призначений 21. IV. 1894 року на звичайного професора 
української історії у Львівському університеті.

Майже двадцятилітня праця Грушевського в Галичині — це один
з найважливіших і найплідніших періодів його науково-громадської 
діяльности. Він не тільки створив у Львові наукову школу українсь
ких істориків (катедра в університеті, Наукове Товариство ім. Т. Шев
ченка, іцо його головою він був протягом багатьох літ, низка наукових 
видань, тощо), не лише написав свій епохальний курс історії України, 
але й спромігся сили й досягнення Галичини, цього «Українського 
Піємонту», поставити на службу українському національному від
родженню на Великій Україні, що його загально визнаним кермани
чем він стає після революції 1905 року.

Року 1898 вийшов у світ (у Львові) перший том капітальної «Історії 
України-Руси» Грушевського (останній — X том — був опублікований 
вже після смерти Грушевського, у видавництві Української Академії 
Наук у Києві), а року 1904, у Петербурзі, — його загальний «Очерк 
истории украинского народа». «Написання суцільної історії України
— каже Грушевський в Автобіографії — рано, ще в київських часах, 
стало моєю задушевною гадкою, до певної міри питанням чести своєї 
і свого покоління».3 Українська й чужоземна наукова критика високо 
оцінила великий твір Грушевського. «Історія України М. Грушевсько
го — пише один дослідник (Д-р В. Герасимчук) — це безсумнівно най- 
сильніший дотепер вираз всієї нашої наукової творчости. . .  Своєю 
Історією подав автор своєму народові найсильнішу зброю, яку тільки 
можна було подати»4.

На думку відомого польського вченого, проф. Брікнера, «Історія 
України-Руси» Грушевського — «се є прекрасний, багатий змістом 
твір, на який можна опертися, твір, подібного якому довго не може 
виставити не то що кожна країна, а навіть країна зі старшою слов’ян
ською літературою».5

2 М. Г р у ш е в с ь к и й .  Автобіографія. На правах рукопису. 1906, 
стор. 2.

3 Там же, стор. 9.
4 В. Г е р а с и м ч у к .  Михайло Грушевський, як  історіограф України. 

«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», т. 133, Львів, 1922, стор. 9.
5 Цитуємо за д-ром В. Г е р а с и м ч у к о м  — ЗНТШ, т. 133, стор. 8. 

Див також рецензію  Б р і к н е р а  на І том німецького видання «Історії 
України-Руси», («Kwartalnik Historyczny», т. XX, стор. 665).
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Сила наукової аргументації Грушевського була така велика й не
заперечна, що навіть деякі, кращі, представники російської історичної 
науки 6 змушені були визнати наукову правдивість його схеми історії 
України, як самостійного історичного процесу українського народу, 
поданої ним, зокрема в його славнозвісній студії «Звичайна схема 
«русскої» історії й справа раціонального укладу історії Східнього Сло
в’янства»,7 й, за словами визначного російського історика проф. О. 
Прєснякова, «блискуче виконаної Гру шевським в його просторій «Істо
рії України-Руси» і в «Очерке истории украинского народа».8

Революція 1905 року зробила великий пролом у тій російській 
поліційно-цензурній системі, що ґвалтовними засобами гальмувала 
національно-культурний розвиток Наддніпрянщини, до того ще від
городжуючи її китайським муром від українського національного від
родження в Галичині. Грушевський поступово переносить головний 
осередок своєї науково-громадської діяльности на Наддніпрянщину, 
до Києва. Року 1908 він стає на чолі київського Українського Науко
вого Товариства, а в 1913 році остаточно переїздить до Києва. Але 
широкі пляни науково-видавничої діяльности Грушевського на Укра
їні були зруйновані в зв’язку зі світовою війною 1914 року. Росій
ський уряд, що повернувся тоді до старої системи жорстокої бороть
би проти українського національного руху, восени 1914 року заареш
товує Грушевського і після трьохмісячного ув’язнення засилає його 
до Московщини, де Грушевський перебував до революції 1917 року.

Нова революція відкрила широкий шлях для заслуженого укра
їнського діяча. Грушевський, загально-визнаний вождь українства, 
повертається до Києва, де його було обрано на Голову Української 
Центральної Ради, найвищого органу нового українського національ
но-політичного життя. Року 1918 Грушевський був обраний Президен
том Української Народної Республіки. Але ліквідація Центральної 
Ради наприкінці квітня 1918 року поклала край керівній політичній 
ролі Грушевського, а згодом загальний занепад Української держави 
примушує Грушевського піти на еміграцію. Закордоном Грушевський 
розгорнув широку наукову й публіцистичну працю, обстоюючи на
ціонально-політичні права України на міжнародньому форумі.

Року 1924, обраний на дійсного члена Української Академії Наук, 
Грушевський переїздить до Києва, де створює великий науково-істо- 
ричний осередок, т. зв. Історичну Секцію при Українській Академії 
Наук, з численними науковими комісіями історичного дослідження 
України, а також Науково-Дослідчу Катедру історії України, яка мала 
своїм завданням готувати нові кадри українських істориків. Протягом 
короткого часу, не зважаючи на несприятливі обставини наукової 
праці на совєтській Україні, Історична Секція УАН зарекомендувала

6 Приміром, проф. О. П р е с н я к о в  у своїй праці «Образоввание Ве
ликорусского Государства», Петроград, 1918.

7 Надрукована у виданні Петербурзької Академії Наук — «Статьи по 
славяноведению», в. І. СПБ., 1904.

8 А. П р е с н я к о в ,  ор. ск., стор. 1, пр. 2.
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себе численними й дуже важливими виданнями в царині української 
історії й загалом українознавства (зокрема журнал «Україна» 1924—
1930 рр.), що серед них перше місце, безперечно, належить творам 
самого академіка М. С. Грушевського.

В 1926 році вся українська громадськість, незалежно від політич
них кордонів, урочисто святкувала знаменну річницю — 60-ліття 
життя і 40-ліття наукової діяльности М. Грушевського. З величезним 
науковим доробком прийшов Грушевський до цього славного ювілею. 
Загальне число опублікованих робіт Грушевського (до 1928 року) 
складає грандіозну цифру в 1777 номерів. Багато ударів заподіяла 
Грушевському історична дійсність. Але, як і в тяжкі часи царського 
самодержавства, так і в страшні роки большевицького лихоліття, ве
ликий вчений і громадський діяч українського народу твердо вірить 
в краще майбутнє своєї Батьківщини. „Ukraina fara da se“ — повто
рював він завжди і, звертаючися до своїх співгромадян в 1926 році, 
він казав: «Я хочу ще жити, щоб працювати, страждати й боротися 
разом з вами».9

Не судилося. Широкі рамці наукової діяльности Грушевського в 
1920-х роках та її національно-український характер аж-ніяк не 
можна було погодити з тою політикою безоглядного винищення на
ціонального життя, що її провадила совєтська влада на Україні, над
то ж  починаючи з 1929 року. На початку 1931 року Грушевський був 
депортований до Москви, а наукові установи, створені ним у Києві, 
були зліквідовані, співробітники й учні Грушевського здебільшого 
заарештовані й заслані. Це був остаточний удар, що його старий вче
ний вже не міг витримати. Тяжкі умови невільного життя на чужині 
дуже вплинули на здоров’я Грушевського. Хворий, він виїхав на ліку
вання до Кисловодська (на Кавказі), де й помер 24 листопада 1934 року. 
Тіло його було перевезено до Києва, де й поховано на Байковому 
кладовищі, поруч з іншими діячами українського національного від
родження.

II.

Дві основні ідеї керували Грушевський і в його науковій роботі, 
і в його громадсько-політичній діяльності. Щільний, взаємочинний 
зв’язок між ними — безперечний, і годі сказати, що саме — чи нау
кова аналіза українського вченого, чи досвід українського політика,
— їх породило. Але обидві вони є наріжним каменем всієї творчости 
й діяльности великого вченого, вони, мовляв, від перших юнацьких 
літ аж до глибокої сивизни супроводжують його, міняючися і ста- 
ріючися разом з ним, але завжди живі, завжди непереможні, завжди 
імперативні для нього. Не він їх створив, але він їм підкорився, він, 
може, більш ніж будь-хто з його попередників, зробив для того, щоб 
їх зміцнити. Перша то була ідея народництва. Друга — ідея федера
лізму.

• «Ю вілей акад. М. С. Грушевського 1866—1926», К., 1927, стор. 38.
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Грушевський сам з найбільшою чіткістю визначив джерела своїх 
ідеологічних поглядів. Він писав у 1920 році: «Я був вихований в 
строгих традиціях радикального українського народництва, яке вело 
свою ідеологію від кирило-мефодіївських братчиків і твердо стояло 
на тім, що в конфліктах народу і власти вина лежить по стороні 
власти, бо інтерес трудового народу — се найвищий закон всякої гро
мадської організації, і коли в державі сьому трудовому народові не 
добре, се його право обрахуватися з нею».10 Грушевський добре розу
мів «всю трагічність для національного життя сього конфлікту укра
їнських громад з українською державою в такий критичний момент» 
(мова мовиться про рух т. зв. «татарських людей» XIII століття), але 
все ж, в оцінці того руху, його «симпатії лежали не по стороні улюб
ленця нашої старої історіографії, „мудрого короля Данила”», а саме 
отих «збольшевичених» (за виразом Грушевського) українців XIII 
століття.11

Цілком послідовно в українськім народництві «й тридцять літ тому 
були.. . течії, які, стоячи на ґрунті українських національних тради
цій, спочутливо ставились до народніх рухів, що висували перед ін
тересами національними інтереси соціяльні і доходили до боротьби 
з своєю державою в оборону нарушених нею інтересів громадських».12 
Отож, «нова українська історіографія і всі, хто мав до діла з минув
шиною народу, під впливом сих ідей жадібно ловили прояви народ- 
ньої активности і з особливою увагою та симпатією спинялись на та
ких виступах народніх мас, однаково, чи в рамках української дер
жавносте чи в боротьбі з державністю чужою».13

Ясна річ, що ці ремінісценції Грушевського, записані далеко зго
дом, вже по руїні Української держави 1917—20 років, відбивають 
довгий і складний процес еволюції політичних поглядів Грушевського. 
Але основне джерело громадсько-політичної ідеології Грушевського, 
його традиція — позначені вірно. Ці традиції — примат соціяльних 
інтересів над інтересами національними — мали вирішальне значення 
для всієї української історіографії і громадської думки другої поло
вини XIX століття, що її спадкоємцем і продовжувачем був Грушев
ський. Саме тут покладені підвалини історіософії Грушевського й 
принципи його політичної програми, з тими чи іншими змінами, зроб
леними в наслідок особистого досвіду Грушевського і досвіду цілого 
українського громадянства. Для Грушевського-вченого гегемоном ук
раїнського історичного процесу був сам народ (або «трудовий народ», 
як він його звичайно називає), а його соціяльні інтереси — основним 
стрижнем і змістом цього процесу.14

10 М. Г р у ш е в с ь к и й .  Українська партія соціялістів-революціонерів 
та її завдання. «Борітеся-Поборете!», 1920, І, Відень, стор. 12.

11 Там же, стор. 11.
12 Там же, стор. 12-13.
13 Там же, стор. 15.
14 У зв’язку з цим, проф. Д. І. Дорошенко вваж ав характерним для

Грушевського «брак державно-національної керівної ідеї в його великій
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В центрі уваги Грушевського знаходиться, безперечно, український 
народ, як етнологічне і соціяльно-історичне ціле. Цю думку — про 
примат народу — Грушевський яскраво висловив вже у своїй вступ
ній лекції у Львівському університеті ЗО. IX. 1894 року. «Народ, маса 
народня, звязуе їх (окремі історичні періоди — О. О.), в одну цілість 
і єсть, і повинний бути альфою і омегою історичної розвідки. Він —
з своїми ідеалами й змаганнями, з своєю боротьбою, поспіхом і по
милками — єсть єдиний герой історії. Зрозуміти його стан економіч
ний, культурний, духовий, його пригоди, його бажання й ідеали — 
єсть мета нашої історії. Політично-громадський устрій звичайно не 
відповідав тим ідеалам. Свій чи чужий, він ніколи, чи майже ніколи, 
не був витворений відповідно ним, і громада з урядом стояли один 
проти одного не тільки в період давній. Устрій державний по всі часи 
цікавий нам переважно тим, оскільки він впливав на стан народа, 
оскільки сам підупадав впливу громади й оскільки відповідав її ба
жанням і змаганням. І культура, що розвивається в верхніх верствах 
народа, цікава нам головним чином не так сама в собі, як тим, що 
відбивається в її загально-народнього». Отже, народ — це «головна 
вісь, з якою ми повинні координувати свої висліди».15

Ідея народу червоною ниткою проходить крізь усю науково-гро
мадську діяльність Грушевського, і створена ним в українській істо
ріографії наукова школа може бути з повним правом названа народ
ницькою (народівською). Саме ця ідея керувала Грушевським і в його 
монументальній «Історії України-Руси» (так само, як і в загальних 
курсах української історії), і в його спеціяльних історичних дослідах, 
і в його публіцистичній діяльності. Вона керувала ним, як політиком, 
вона привела його, всупереч усім його традиціям і звичкам, до табору 
українських соціялістів-революціонерів і до ідеї «української радян
ської республіки». І недарма в останній, виданій ним, великій праці — 
IX томі «Історії України-Руси», де героєм є гетьман Богдан Хмель
ницький, автор, неначебто висловлюючи своє історико-політичне credo, 
присвячує цей капітальний твір не Хмельницькому, «вождеві, а твор
чим стражданням українських народніх мас».16

В щільному зв’язку з цією основною ідеєю, що керувала всією 
творчістю і діяльністю Грушевського, знаходилася й друга ідея —

«Історії України-Руси» і в загальних курсах української історії» («Огляд 
української історіографії», Прага, 1923, стор. 191-192). А втім, це писалося 
тоді, коли праця Грушевського над історією Хмельниччини ще не була за
вершена. IX том «Історії України-Руси», опублікований щойно в 1928—
1931 pp., свідчить про те, що Грушевський, залишаючись на ідейних пози
ціях українського народництва, зробив певне зрушення в  бік державниць
кої наукової ідеології. Див. нашу статтю «Михайло Грушевський і україн
ське національне відродження» — «Український Історик», 1964, ч. 2-3, 
стор. 1-6.

15 М. Г р у ш е в с ь к и й .  Вступний виклад з давньої історії Руси, ви
голошений у  Львівськім університеті ЗО. IX. 1894 p., стор. 10.

1вМ. Г р у ш е в с ь к и й .  Історія України-Руси , т. IX, ч. II, К., 1931, 
стор. 1508.



12 О Л Е К С А Н Д Е Р ОГЛОБЛИН

ідея федералізму. Недарма, навіть у момент жорстокої кризи феде- 
ралістичних ідей на Україні, на початку 1918 року, Грушевський на
зивав федералістичну традицію «провідною ідеею нашого національно- 
політичного життя».17 Аналізуючи програму УПСР, що в її розробці 
він брав чільну участь, Грушевський писав року 1920: «УПСР завсіди 
вважала своїм обов’язком притримуватись старих федералістичних 
принципів, висунених кирило-мефодіївцями (і ще раніше Обществом 
Соединенных Славян, не кажучи про старші прецеденти)».18 Не див
но, що «в минувшині ми ніколи не були приклонниками незалежно- 
сти в ходячім, вульгарнім розумінні цього слова. Мати власну армію, 
митну сторожу, поліцію, в’язниці й шибениці — се ніколи не захоп
лювало українських народників».19 «Така була наша стара «ідеологія», 
призабута в гарячці останніх літ. Коли почали лунати перші голосні 
оклики за незалежністю, почавши від «Ukradną irredenta» Бачинського 
і «Самостійної України» РУП, українські народники старших кате
горій ставились до цих окликів з великим скептицизмом, побоюючись, 
що з сього самостійницького яйця вилупиться шовіністична реакція 
і всякі націоналістичні авантюри».20 Проте, після 1917 року Грушев
ський не міг не розуміти, що «події гнали воду самостійникам», і «фе
дералізм дійсно став кепською забавкою».21 Справді, як каже сам Гру
шевський, «справа суверенности українського народу і незайманности 
його волі стала гарячою, дражливою і вилилась в домагання повної 
самостійности і незалежности України, винесене насамперед військо
вими кругами, а далі прийняте цілим, чи майже цілим, національно- 
свідомим українським громадянством».22 Але навіть тоді, «на порозі но
вої України», де, за виразом Грушевського, «згоріла... наша орієнтація 
на Московщину, на Росію, накидувана нам довго й уперто силоміць, і 
кінець кінцем, як то часто буває — справді присвоєна собі значною ча
стиною українського громадянства»,23 — «провідники українського жит
тя довго стояли під властю сих (федералістичних — О. О) гасел, і я сам 
не відрікаюсь їх»24 — каже Грушевський. І тоді Грушевський підкрес
лював, «що він був і зістається і далі федералістом»,25 що він «не 
вважає як перед тим, так і тепер, самітнього державного відокремлен
ня за політичний ідеал».26

Грушевський добре розумів, що політика совєтської Росії щодо Ук
раїни, яка фактично продовжувала стару московсько-царську полі
тику, «сама поховала для українців ідею федеративної Росії».27 Він

17 М. Г р у ш е в с ь к и й .  На порозі Нової України. К., 1918, стор. 76.
18 «Борітеся-Поборете!», 1920, І, стор. 44.
19 Там же, стор. 46.
20 Там же, стор. 46.
21 Там же, стор. 46-47.
22 Там же, стор. 47.
23 М. Г р у ш е в с ь к и й .  На порозі нової України, стор. 9-10.
24 Там же, стор. 10.
25 Там же, стор. 24.
28 Там же.
27 «Борітеся-Поборете!», 1920, І, стор. 49.



писав в 1918 році: «Большевицькі проводирі. . .  перешилися в «феде
ралістів», — дуже оригінальних «федералістів», які своїм завданням 
поставили «об’єднання демократії», великоросійської й української, і 
очевидно — всякої іншої з бувшої Російської імперії. . .  Не знаю, як 
витримає й переживе федералістична ідея сей тяжкий удар, який за
дають їй Леніни і Троцькі, називаючи себе федералістами. . .  Під сим 
«федералізмом» лежить в дійсності самий поганий, терористичний 
централізм».28 Отож, Грушевський, вірний своїй федералістичній ідеї, 
шукає інших шляхів для її втілення в державно-політичному житті 
Східньої Европи.

На початку 1918 року IV Універсалом Української Центральної 
Ради Україна була оголошена самостійною і незалежною республі
кою. Оцінюючи згодом цей момент в державно-політичному житті 
України, Грушевський писав в 1920 році: «Чи було се домагання, се 
гасло неминуче? Мабуть ні! Те, що в дійсності хотілось і дійсно треба 
було захистити суверенність українського народу, незайманість його 
національних, економічних і політичних інтересів, се, розуміється, 
можна було забезпечити і в федеральній формі, якби обставини були 
нормальні, якби час не був такий пожарний».29 Грушевський підкрес
лює, що навіть в IV Універсалі Центральна Рада «не розривала з тра
диційною ідеєю федералізму».30 Проте, Грушевський розумів завдання 
українського федералізму значно ширше. Він писав: «Тільки маючи 
на меті завсіди, як кінцеву мету, федерацію світову, я буду вихо
дити, як з першого конкретного кроку до неї, з федерації країв, зв’я
заних географічно, економічно й культурно, а не з якоїсь федера
ції поневолі, на тій підставі, що ми колись разом були піймані при 
різних оказіях і замкнені до одної в’язничної клітки».31 І Грушев
ський рішуче заявляє, що тільки «з тими, з ким буде їй по дорозі, Ук
раїна й уставить федеративну связь».32 Саме в цей період, в провід
них українських колах жваво дебатувалися пляни утворення так зва
ної Чорноморської Федерації, себто федеративного об’єднання країн, 
що знаходяться «в сфері нашої чорноморської орієнтації, об’єднаних 
Чорним морем, як центром комунікації й різнородних культурних і 
політичних взаємин».33 Менш популярні були на Україні пляни «ство
рення федерації. . .  слов’янської, до котрої б увійшли зах ід н о 
слов'янські й балканські землі»;34 та й сам Грушевський негативно 
ставився до політичного слов’янофільства. Зате, Грушевський завжди 
був прихильником найщільнішого об’єднання трьох народів — укра
їнського, білоруського і литовського, які, на його думку, мали всі під
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28 М. Г р у ш е в с ь к и й .  На порозі Нової України, стор. 77-78.
29 «Борітеся-Поборете!», 1920, І, стор. 47.
30 М. Г р у ш е в с ь к и й .  На порозі Нової України , стор. 74.
31 Там же, стор. 24.
82 Там же, стор. 75.
33 Там же, стор. 23.
34 М. Г р у ш е в с ь к и й .  В першій делегації Укр. Партії Соц.-Рев. 

(«Борітеся-Поборете!», 1920, III, стор. 51).
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стави для створення Чорноморсько-Балтійської Федерації, з Україною 
на чолі.35

В 1920 році, коли фатальні зіґзаґи політичної лінії УПСР завели 
Грушевського на советську плятформу, Грушевський вважає, очеви
дячки, за неможливий для українців повний поворот від незалежної 
України до «федеративної Росії».36 «В відносинах до Росії — писав 
він — Українська республіка мусить бути самостійною і незалежною; 
вони можуть об’єднатись тільки в вищій організації, як дві рівнорядні 
одиниці».37 Грушевський доводив, що «без сих форм забезпеченої са
мостійносте і суверенности живий організм народу. . .  зістанеться з 
своїми м’язами й нервами, не покритими шкірою; він не зможе жити 
в тім світі, що його окружує».38 Послідовний прихильник ідеї феде
ралізму, Грушевський вважав, що «Українська республіка в останнім 
рахунку буде федерацією земель, Сполученими Штатами України»,39 
себто «федерацією своїх фактичних республік-громад».40

Визнання Грушевським совєтської України, завершене повернен
ням його до Києва в 1924 році, свідчить про те, що стара федера- 
лістична ідея, хай навіть у дещо модернізованій формі, і далі тяжила 
над політичним світоглядом Грушевського. Але коли він, року 1926, 
виступаючи підчас урочистого засідання, присвяченого його ювілеєві, 
казав, що одним з найважливіших завдань українства є «завдання 
тіснішого зближення не тільки різних частин тимчасово розділеної 
нашої української території, але і всіх народів Східньої Европи, 
часто розірваних історичними непорозуміннями, але далеко більш 
об’єднаних своїми спільними завданнями і зв’язаних своєю будуччи- 
ною»,41 — все це нічого спільного не мало з жорстокою дійсністю со
вєтської системи, яка самим своїм терористично-централістичним 
єством була глибоко ворожа справжньому федералізмові.

Це був глухий кут для основних ідей цілого життя і творчости 
великого вченого. Грушевський не міг не розуміти гострої супереч- 
ности своїх провідних ідей і страшної дійсности совєтської України. 
Тільки велика й жертвенна праця Грушевського, що зумовила блис
кучий розцвіт української історичної науки на Великій Україні в 
1920-их роках, могла виправдати великого громадянина перед його 
власним сумлінням. І коли большевизм відібрав у нього й це, — відір
вавши його від рідного ґрунту й зруйнувавши всі створені ним нау
кові осередки, — серце великого українського вченого і громадянина 
перестало битись.

35 Див. M. H r u s c h e w s k v j .  Ukraine , W eißrußland , Litauen. ( »Ukrainische 
Rundschau", 1909, II , SS. 49-53.

38 «Борітеся-Поборете!», 1920, І, стор. 49.
37 Там же, стор. 50.
38 Там же, стор. 27.
34 Там же, стор. 44.
40 Там же, стор. 45.
41 «Ювілей акад. М. С. Грушевського», стор. 27.


