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Світлана Панькова (Київ) 
 

Четвертий том «Історії України-Руси»  
Михайла Грушевського: між двома «українськими 

крилами в могутнім національнім леті» 
 
 

Завершивши перший цикл «Історії України-Руси», який охоплю-
вав києво-руську добу й склав три томи національного гранд-наративу, 
Михайло Грушевський підійшов до нового, «своїм змістом невеселого» 
циклу, а власне, нового періоду в житті українського народу – литов-
сько-польського1. Часами «занепаду» називає ту епоху Михайло Гру-
шевський у томі четвертому, присвяченому політичним відносинам 
ХІV–ХVІ віків2. З часом термін «часи занепаду» автор замінює «часа-
ми переходовими». Підсумовуючи опрацьоване та намічаючи перспек-
тиви проекту, у вступних замітках до 3-го видання першого тому «Іс-
торії України-Руси» вчений, зокрема, наголошував: «Середніми деся-
тилітями ХІV в. відкривається другий, переходовий період нашої істо-
рії. Українські землі входять в склад двох сусідніх держав — В[еликого] 
кн[язівства] Литовського і королівства Польського. […] Оглядові сих 
переходових, литовсько-польських часів, присвячені томи ІV, V і VІ 
нашої історії»3. 
                                                 
1 Перші три томи «Історії України-Руси» були видані відповідно у 1898, 1899 

та 1900 роках (Грушевський М.С. Автобіографія. 1906 р. // Великий Українець: 
Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / Упоряд. А. Демиден-
ко. — К., 1992. — С. 206–207). Відповідне окреслення хронологічних рамок 
українського минулого ХІV–ХVІ вв. та його назва («литовсько-польська до-
ба») подані М. Грушевським також у статті про традиційну схему «русскої» 
історії (1904) та «Ілюстрованій історії України» (Грушевський М. Звичайна 
схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’-
янства // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 2002. — 
C. 77. — (Серія: Суспільно-політичні твори); його ж. Ілюстрована історія 
України. — К., 1992. — С. 142–227). Зміст ІV тому та відповідне тематичне 
наповнення кожного розділу М. Грушевський розкрив у статті «Львівське 
наукове товариство імені Шевченка і його внески у вивчення Південної 
Русі», опублікованій у рік його 1-го видання (1903) в «Журнале Министер-
ства народного просвещения» (Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 7: 1900–
1906. — Львів: Світ, 2005. — C. 513. — (Серія: Історичні студії та розвід-
ки)). Не раз повертався до характеристики періоду і в інших наукових працях. 

2 Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. — К., 1993. — Т. ІV 
[репринт 2-го видання]. — С. 4.  

3 Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. — К., 1994. — Т. І [ре-
принт 3-го видання]. — С. 19.  
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Проте незмінним залишалося сутнісне визначення епохи – «ли-
товсько-польська доба». Соборницька візія великого наративу вченого 
не дозволила йому піти за попередниками, Михайлом Максимовичем 
та Олександрою Єфименко, які розмежовували литовсько-польський 
період на дві окремі епохи української історії. На думку сучасних до-
слідників, зокрема Сергія Плохія, «поділ української історії на литов-
ську та польську добу відмежовував пізньосередньовічну галицьку істо-
рію від історії решти українських територій, адже Галичина в середині 
ХІV століття увійшла до польської держави, а українські землі на схід 
перебували під владою литовських князів. Запроваджуючи поняття 
“литовсько-польська доба”, Грушевський діставав змогу розглядати і 
східно-, і західноукраїнські землі до Люблінської унії як одне ціле»4. 
Навіть в часи переходові, коли українські землі були розділені, Михай-
ло Грушевський розглядав їх як органічну цілість, бо «органічна зв’яз-
лість і тяглість народнього життя не переривається вповні ні при яких 
змінах і переломах, поки живе даний нарід»5.  

 
Перше видання тому 
 

Литовсько-польська доба завжди була в дослідницьких та видав-
ничих планах М. Грушевського: за первісним задумом проект суціль-
ної історії України вчений бачив у вигляді «короткої й загальнодоступ-
ної, в трьох невеликих томиках, які б обіймали старий, литовсько-по-
льський і новий період»6. Підготовлені та видані у 1898–1900 рр. перші 
три томи давнього періоду української історії розширили масштаби, 
але не змінили концепції проекту. На той час політична історія литов-
сько-польського періоду, яка склала основу ІV тому «Історії України-
Руси», вже була апробована молодим професором Львівського універ-
ситету перед студентською аудиторією впродовж семи семестрів 1894–
1897 рр. та повторена на весняних семестрах 1898–1901 рр.7. Окрім того, 
ця тема презентувалася також і перед слухачами Російської вищої шко-
ли суспільних наук у Парижі, куди М. Грушевський був запрошений 
навесні 1903 р.8.  

Саме з цією подорожжю пов’язаний епізод, що висвітлює долю 
важливого джерела до вивчення історії написання ІV тому «Історії 
України-Руси» — його рукопису (автографу). З листування Михайла 
Грушевського з відомим українським антропологом, етнографом і архе-
                                                 
4 Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / Авто-

риз. пер. з англ. М. Климчука. — К., 2011. — С. 184. 
5 Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. — К., 1995. — Т. VІІ. — 

С. VІІІ. 
6 Грушевський М. С. Автобіографія. 1906 р. — С. 206. 
7 Там само. — С. 206. 
8 Там само. — С. 209. 
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ологом Федором Вовком, який ініціював і організував виклади львів-
ського професора в Парижі, відомо, що історик хотів мати під рукою 
не лише видання своїх праць, але й рукописи тих, що ще не вийшли у 
світ. Тому до Парижа разом зі вченим прибули й автографи ІV і V то-
мів «Історії України-Руси». Повертаючись через Лондон, Липськ (Ляй-
пціґ) та Берлін, М. Грушевський не наважився везти з собою рукописи, 
доручивши Ф. Вовку відправити їх до Львова посилкою.  

Ризикована від самого початку акція завершилася, на щастя, ус-
пішно, хоча спричинила зайві переживання. Прибувши до Львова і не 
заставши «безцінних» автографів, 22 (9) травня 1903 р. М. Грушевський 
писав до Парижа: «Не дивуйтеся, що бомбардую Вас листами, коли це 
я в великім страху. Досі нема ані вязки рукописей, що я передав Вам в 
канун нашого виїзда і просив вислати почтовою посилкою, ані тої де-
ревяної коробки, що Ви мали вислати по нашім виїзді. Тим часом в тій 
вязці і в тій коробці були, як я Вам і сказав, рукописи ІV і V томів 
“Історії…” і конспекти викладів – річи для мене цінности неоціненної, 
і я попросту голову трачу на гадку, що вони могли пропасти. […] Та-
кий лишній клопіт вийшов з тим, що й не сказати. Треба кінчати друк 
ІV тому – манускрипт в посилці»9. 23 (10) травня 1903 р. посилка на-
дійшла до Львова, чим неабияк потішила вченого10. Так обов’язковість 
Ф. Вовка та добра робота пошти врятували важливе джерело наукової 
спадщини видатного історика. 

Сам манускрипт, що побував з автором у Парижі, являє собою 
1001 аркуш (17, 2×21 см) двостороннього рукописного тексту (в окре-
мих випадках одностороннього), написаного чорним чорнилом з автор-
ськими виправленнями переважно графітним олівцем. Третина кожного 
аркуша праворуч, а на звороті ліворуч, залишена для подальших уточ-
нень і доповнень. Загалом рукопис досить охайний у порівнянні, на-
приклад, із шостим томом. Відчувається, що писався він на одному 
диханні. Вірогідно, що й при перегляді перед друком, яке розпочалося 
не пізніше 12 січня 1903 р., вчений був задоволений текстом, не внісши 
до нього суттєвих змін11. Рукопис складається з 704-х аркушів основ-
ного тексту, прикінцевих приміток з виправленнями та доповненнями 
(арк. 705–977 зв.), змісту (арк. 978–986), генеалогічних таблиць з при-
мітками до них (арк. 987–995 зв.) та приміток до мапи (арк. 996–
                                                 
9 Лист М. Грушевського до Ф. Вовка від 22 квітня 1903 р. // Листування Ми-

хайла Грушевського. — Т. 2 / упоряд. Р. Майборода В. Наулко, Г. Бурлака, 
І. Гирич. — К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001. — С. 184. — (Серія 
«Епістолярні джерела грушевськознавства»).  

10 Там само. — С. 185. 
11 Дата перегляду (12/І [за ст. ст.] [1]903) виявлена на полях одного з аркушів 

рукопису (Центральний державний історичний архів України у Києві (далі — 
ЦДІАК України). — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 135. — Арк. 422 зв.). 
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1001 зв.)12. Відомості, подані М. Грушевським у автобіографіях щодо 
часу написання тому («протягом 1901 р.»), деталізуються в рукописі до 
днів: «5 (18)/І [1]901» – «31/Х(13/ХІ) [1]901»13.  

Ці крайні дати доповнені проміжними, зазначеними графітним 
олівцем дрібнесеньким «мачком» на полях тексту. Вони не мають пев-
ної системи, часом вказують на початок роботи над главою (ІV), часом 
на завершення окремого сюжету, а часом проставлені поруч з незакін-
ченим реченням. Ця авторська хронологія роботи над четвертим томом 
«Історії України-Руси» набуває особливої ваги з огляду на прикру обста-
вину: у 1901 р. М. Грушевський не вів щоденника14. Отже, в рукописі 
І глави, окрім початкової дати («5 (18)/І [1]901») зафіксовані наступні: 
«7/ІІ [1]901 н. ст.» та «11(24)/ІІ [1]901»; ІІ глави: «31/ІІІ (13/ІV) [1]901. 
Вел[икодня] субота», «6(19)/ІV [1901] рано», «7(20)/ІV [1901] вечір»; 
ІІІ глави: «5/VІ н. ст. [1]901», 8(20)/ІХ. [1]901»; ІV глави, окрім прикін-
цевої («31/Х(13/ХІ) [1]901»): «26/ІХ (9/Х) [1]901», «14(27)/Х [1]901»15. 
Принагідно відзначимо, що подібна звичка фіксувати хронологію на-
писання праць характерна і для наступних томів циклу литовсько-поль-
ської доби (V та VІ), хоча вичерпною її назвати не можна16. Зрозуміло 
також, що поміж цими днями вчений не раз відволікався для вирішення 
низки інших проблем. Зокрема, впродовж 1901 р. він підготував та опуб-
                                                 
12 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 135.  
13 Грушевський М. С. Автобіографія. 1906 р. — С. 209; ЦДІАК України. — 

Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 135. — Арк. 2, 704.  
14 Запис від 10 лютого (28 січня) 1902 р. свідчить про те, що в цей день «по 

кількох літах» вчений відновив ведення щоденника (ЦДІАК України. — 
Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 15).  

15 Там само. — Спр. 135. — Арк. 67 зв., 68, 216 зв., 237, 511, 552, 638 зв., 639. 
16 Особливо рясно усипані датами поля рукопису п’ятого тому, над яким вче-

ний працював з перервами від листопада 1901 р. до грудня 1905 р.: 1(14)/ХІ, 
8(2[1])/ХІ, 9(22)/ХІ, 10(2[3])/ХІ, 14(27)/ХІ, 1(14)/ХІІ, 2(15)/ХІІ 1901 р.; 20/ІІІ 
(2/ІV), 5(18)/V, 7(20)/V, 9(22)/V, 12(15)/V, 28/V(10/VІ), 11(24)/VІ, 22/VІ(5/VІІ), 
24/VІ(7/VІІ), 30/VІ(13/VІІ), 20/ІХ(3/Х), 22/ІХ(5/Х), 12(25)/Х, 16(29)/ХІ 1902 р.; 
19/І(1/ІІ) 1903 р.; 8(21)/ХІІ, 16(29)/ХІІ, 25/ХІІ(8/І) 1904/1905 р.; 29/Х (11/ХІ), 
25/ХІ(8/ХІІ), 2(15)/ХІІ 1905 р. (Там само. — Спр. 137. — Арк. 4, 9 зв., 10, 16, 
32, 39, 165, 171, 377, 507 зв., 509, 527 зв., 528, 1020 зв., 900, 1018 зв., 1063, 
1080, 563, 572, 928, 912, 679 зв., 410-а, 1021, 1058 зв., 766 зв., 899, 815). 
Маємо також авторську хронологію написання VІ тому: 16(29)/VІІ, 23/ІХ(6/Х) 
1904 р.; 10([23])/ХІІ 1905 р., 28/ХІІ[[10/І]), 31/ХІІ ([13/І]) 1905/1906 р.; 
25/ІІ(10/ІІІ), 26/ІІ([11/ІІІ]), 27/ІІ([12/ІІІ]), 4(17)/ІІІ, 7(20)/ІІІ, 10(23)/ІІІ, [1]9/ІІІ 
(1/ІV), 24–26/ІІІ([6–8/ІV]); 22/ІV(5/V), 21/VІІ (3/VІІІ), 11(24)/VІІІ, 28/ІХ 
([11/Х]), 7(20)/ХІ, 29/ХІ([12/ХІІ]) 1906 р.; 26/ІІ([11/ІІІ]), 14([27])/ІІІ 1907 р. 
(Там само. — Спр. 138. — арк. 3,71,141 зв., 186, 202 зв., 436 зв., 225, 228, 229 
зв., 246, 251 зв., 257 зв., 285 зв., 295 зв., 328, 467 зв., 482 зв., 515, 631, 654, 737, 
785 зв.).  



Михайло Грушевський: Студії та джерела. Кн. 1. 2018 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

63 

лікував 6 публіцистичних виступів, 4 історичні праці, 3 некрологи, 30 
рецензій та оглядів17.  

Приступивши до написання четвертого тому на перехресті сто-
літь, Михайло Грушевський відтворив у ньому перехрестя історичних 
епох в долі українського народу. Відчуттям нових перспектив перепов-
нена промова вченого на відкритті Загальних зборів НТШ 25 березня 
(н. ст.) 1901 р.: «Мило мені повітати вас уперше у власній хаті Товари-
ства, на сих перших зборах нового століття! А нинішні збори розпочну 
бажанням, щоб се нове століття було свідком дальшого успішного й 
невпинного розвою нашого Товариства»18.  

Проте в рік написання чергового, четвертого тому великого на-
ціонального наративу світлі події в житті львівського професора – пер-
ші кроки доньки, придбання парцелей на околичній Софіївці для спо-
рудження власної вілли, обрання дійсним членом Одеського товариства 
історії та старожитностей і почесним членом Волинського церковно-
археологічного товариства – перехрещувалися з неприємними і навіть 
трагічними19. Найбільшою втратою стала смерть батька, Сергія Федо-
ровича, який відійшов у кращі світи 9 лютого (27 січня) 1901 р.20. На-
весні царська цензура заборонила поширення на території Російської 
імперії «Літературно-наукового вістника» – улюбленого дітища Михай-
ла Грушевського21. Влітку назріла чергова криза в НТШ, яка змусила 
 

                                                 
17 Михайло Грушевський — перший президент України, академік. Бібліогра-

фія (1885–2000 рр.) / Укладач Борис Грановський. — К., 2001. — С. 165–168. 
Передруки праць див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 1. — Львів, 2002. 
— С. 208–233; Там само. — Т. 2. — Львів: Світ, 2005. — С. 483–486; Там 
само. — Т. 7. — Львів, 2005. — С. 76–77; 302–303; 327–387; 483–494; 546–
561; Там само. — Т. 15. — Львів: Світ, 2012. — С. 24–42; 91; 144–167; 221–
223; 304–307; 316. 

18 Грушевський М. [Промова на Загальних зборах Наукового товариства ім. 
Шевченка 25 березня 1901 р.] // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 2: 1907–1914. — 
Львів: Світ, 2005. — C. 483. — (Серія: Суспільно-політичні твори). 

19 Панькова С. М. Хто першим придбав ґрунт на Львівській Софіївці — Іван 
Франко чи Михайло Грушевський? // Вістник НТШ. — 2010. — Ч. 44. — 
С. 45–48; Верстюк В., Пиріг Я. М. С. Грушевський. Коротка хроніка життя та 
діяльності. — К., 1996. — С. 35–36. 

20 Кучеренко М. «Ділу сьому посвятив він всею душею» (Сергій Федорович 
Грушевський) // Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. Я був їх старший син 
(рід Михайла Грушевського). — К., 2006. — С.74–123. Свою статтю «Хро-
нологія подій Галицько-Волинської літописі», написану 5 листопада (23 жовт-
ня) 1900 р., М. Грушевський опублікував з посвятою: «Пам’яті мого батька 
(† 27/І (9/ІІ). 1901)» (ЗНТШ. — Львів, 1901. — Т. ХLІ. — Кн. ІІІ. — С. 1–72; 
передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 7: 1900–1906. — Львів: Світ, 
2005. — C. 327–387. — (Серія: Історичні студії та розвідки)). 

21 Кобрич Г. Журнал «Літературно-науковий вісник» львівського періоду (1898–
1906). — К., 1999; Бурлака Г. Співпраця Михайла Грушевського та Осипа 
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М. Грушевського 12 липня (н. ст.) вперше і, на жаль, не востаннє, зая-
вити про резиґнацію з посади голови товариства. 16 жовтня (н. ст.) він 
відмовився також від посад голови Історично-філософічної секції та 
редактора «Записок НТШ»22. Незважаючи на прохання Виділу та секції, 
вчений не бажав змінювати свою позицію. Разом з ним до демісії вда-
лися Іван Франко, Володимир Гнатюк та Стефан Томашівський. Усві-
домлюючи загрозу для подальшого розвою наукової інституції, громад-
ські діячі з Чернігова в особі Бориса Грінченка, Михайла Коцюбинсь-
кого, Іллі Шрага та інших звернулися до всіх, хто відійшов від НТШ, з 
проханням «не покидати роботу в Товаристві, нашій єдиній науковій 
інституції, яка працею таких людей, як Грушевський, Франко, Гнатюк і 
ті[х], кого вони зуміли з’єднати круг себе, стала високо на славу й до-
бро рідному народові»23. Малочисельна опозиція не вносила конструк-
тиву в діяльність НТШ, і вже на початку наступного, 1902 р., на черго-
вих загальних зборах 48 з 58 голосів були віддані за голову товариства 
М. Грушевського24. 

Одночасно, в середині 1901 р., на загальному тлі непростих укра-
їнсько-польських відносин у Галичині загострилися суперечності й з 
деканом філософського факультету Казимиром Твардовським. На засі-
данні вченої ради факультету він поставив перед Грушевським вимогу 
промовляти не українською, а польською мовою, що змусило вченого 
залишити зібрання. Цей гучний, але не перший конфлікт українського 
історика з університетською польською владою виплеснувся на шпаль-
ти львівської преси. У своєму відкритому листі до декана Твардовсь-
кого вчений відстоював права української мови з огляду на утраквіс-
тичний в принципі характер університету: «Не маючи обов’язку уміти 
по-польськи, підписаний має заразом те переконання, що ідея рівно-
правності обох краєвих мов на Львівськім університеті […] не годиться 
з виключенням руської мови від уживання в конференціях і в зносинах 
поодиноких професорів з університетськими властями, і всяке ограни-

                                                                                                                  
Маковея в перші роки видання «Літературно-наукового вістника» (з додат-
ком вибраних листів О. Маковея до М. Грушевського) // Слово і час. — 
2004. — № 5. — С. 58–75; Франко Ів. Заборона Літерат.-Наук. Вістника в 
Росиї // ЛНВ. — 1901. — Т. ХVІ. — Кн. Х. — С. 35–39. 

22 Хроніка НТШ. — Львів, 1901. — Ч. 7. — С. 4; Ч. 8. — С. 2, 6; Винар Л. 
Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Шевченка: 1892–1934. — 
Нью-Йорк; Дрогобич; Львів, 2006. — С. 77–82. 

23 Мороз М. Матеріали до хронології діяльности Наукового товариства ім. Шев-
ченка (1873–1944 роки) // З історії Наукового товариства імені Шевченка. 
Збірник доповідей і повідомлень наукових сесій і конференцій НТШ у Льво-
ві. — Львів, 1998. — С. 278. 

24 Хроніка НТШ. — Львів, 1902. — Ч. 10. — С. 8. 
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чення в сім напрямі було б кривдою для професорів, які займають ка-
тедри руські»25. 

Поруч з численними утисками українського студентства з боку 
польського керівництва університету і ця обставина, зокрема, змусила 
молодь скликати на 19 листопада (н. ст.) 1901 р. віче протесту. Акція 
стала черговим кроком у змаганнях за самостійний український універ-
ситет у Львові, клич до якого ще 1897 р. кинув Михайло Грушевський 
своєю публікацією «Добиваймося свого університету!» з безкомпро-
місною домінантою: «Львівський університет належиться русинам!»26. 
Незважаючи на заборони, що йшли від ректорату, віче відбулося, за-
вершившись студентським маршем львівськими вулицями зі співами 
«Ще не вмерла…» та «Не пора». Сотні студентів, а серед них і слухачі 
Михайла Грушевського, з 1 грудня (н. ст.) 1901 р. вдались до сецесії, 
перейшовши до інших університетів27. Поза всяким сумнівом, польська 
адміністрація універститету добре усвідомлювала реальний вплив М. Гру-
шевського на всі ці студентські акції, що спонукало представників укра-
їнської університетської корпорації упередити чергові конфлікти та 
вступитися за честь колеги перед австрійським урядом. «Додам також, 
що поляки вказують на Грушевського, яко провокатора […], хоть Гру-
шевський якнайбільше був противний сецесії молодіжи. Прошу се 
евентуально вияснити міністрови, бо тут раді би вижерти Грушевсько-
го», – писав 5 грудня (за н. ст.) 1901 р. професор Львівського універси-
                                                 
25 Лист проф. Грушевського до декана Твардовського // Грушевський М. Твори:  

У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 2002. — C. 219. — (Серія: Сус-
пільно-політичні твори). 

26 Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 2002. — 
C. 175. — (Серія: Суспільно-політичні твори). Вперше стаття опублікована в 
липні 1897 р. у львівській газеті «Діло» (Ч. 145. — С. 1; Ч. 146. — С. 2; 
Ч. 147. — С. 1–2). Пізніше її текст увійшов до ширшого есею вченого «Ли-
сти з-над Полтви. Лист третій», надрукованого під псевдо Observator в «Лі-
тературно-науковому вістнику» (ЛНВ. — 1899. — Т. VІІІ. — Кн. ХІ. — 
С. 84–116). Передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — 
Львів: Світ, 2002. — C. 164–187. — (Серія: Суспільно-політичні твори). 

27 Кугутяк М. Проблема українського університету в суспільно-політичному 
русі Східної Галичини (1848–1918) // Науковий збірник Українського віль-
ного університету: Матер. конф. «Український вільний університет з мину-
лого в майбутнє». — Мюнхен; Львів, 1993. — С. 16–20; Качмар В. За укра-
їнський університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно-
політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). — 
Львів, 1999; Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. — 
Львів; Нью-Йорк, 1999. — С. 53–58; Завальнюк О. Ідея українського універ-
ситету і студентські віча в Західній Україні (1880–1905) // Наукові праці 
Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. — 2007. — Т. 17. — С. 32–40; Зайцева З. 
Проблема українського університету у Львові: публіцистичний вимір (1899–
1914 рр.) // Історичний журнал. — 2009. — № 2. — С. 71–82. 
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тету, філолог-славіст Кирило Студинський до посла австрійського пар-
ламенту Олександра Барвінського28. Не раз повертаючись у своїх публі-
цистичних виступах до проблеми самостійного українського універси-
тету у Львові, вчений «з великим співчуванням стежив за цими зма-
ганнями молоді, був вірним її порадником, стримував не раз занадто 
велику запальність і, передусім, виказував усе, що студенти повинні 
поглиблювати свої знання і працювати науково, бо це найпевніша ос-
нова майбутнього університету»29.  

У цьому контексті «вижерти» слід розглядати й скаргу декана 
філософського факультету до Галицького намісництва про читання 
М. Грушевським лекцій українською мовою. Розглянувши відповідне 
подання намісництва від 30 жовтня (за н. ст.) 1901 р., вже у травні на-
ступного року Міністерство віросповідань і освіти у Відні підтримало 
позицію професорської колегії факультету щодо порушення професо-
ром Грушевським розпорядження про офіційну і службову мову акаде-
мічних установ Львівського університету30.  

Українсько-польський культурно-історичний конфлікт ХІV–ХVІ 
віків не відійшов у минуле. Кількасотлітня задавнена домінація поль-
ського елементу в Галичині залишалася в основі українсько-польських 
відносин на перехресті ХІХ і ХХ століть. На думку сучасного дослід-
ника великого наративу М. Грушевського С. Плохія, глибока криза 
українсько-польських відносин кінця ХІХ – початку ХХ століть не мо-
гла не вплинути на виразну антипольську позицію вченого в інтерпре-
тації ранньомодерної української історії, але не дозволила йому мані-
пулювати джерелами. Отже, вона не відбилася на науковій об’єктивно-
сті твору, написаного, як і всі тогочасні історії націй, з точки зору 
національного інтересу. Та й справді литовсько-польська доба, презен-
тована істориком у ІV–VІ томах «Історії України-Руси», сповнена при-
кладами потужного українсько-польського антагонізму і репресій уряду 
Речі Посполитої проти руських підданців31.  

В унісон звучить і переконлива теза відомого дослідника творчої 
спадщини Михайла Грушевського Віталія Тельвака: «Можемо впевне-
                                                 
28 Цит. за: Расевич В. Еволюція поглядів Михайла Грушевського в перший рік 

після прибуття до Львова // Михайло Грушевський і українська історична 
наука: матер. конф. — Львів, 1999. — С. 161. 

29 Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя й діяльність // Україна: куль-
турна спадщина, національна свідомість, державність. — Львів, 2001. — 
Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. — С. 241. 

30 Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах Цент-
рального державного історичного архіву України у Львові. Каталог / Упоряд. 
О. Мартиненко; редактор Г. Сварник; науковий редактор Я. Дашкевич. — 
Львів, 2005. — С. 177–178. 

31 Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. — 
С. 196–197.  
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но сказати, що український вчений був переконаним ворогом ідеї, як 
він писав “історичної Польщі”, яка беззастережно утверджувала поль-
ськість усіх своїх “кресів” у кордонах першої Речі Посполитої. Він був 
затятим опонентом польських еліт, котрі поширювали шовіністичні тези 
про культурно-освітню та політико-державну меншовартість українців 
(яких вони принципово називали “русинами”)»32. 

Розвиваючи цю точку зору, один із провідних грушевськознавців 
сучасності Ігор Гирич обґрунтовано стверджує, що Михайло Грушев-
ський не був ні ворогом поляків, ні полонофобом: він був противником 
продовження польського панування в краї, де переважну більшість 
людності, приблизно 70 %, складали українці33. Саме тому проблему 
«українсько-польське протистояння і Грушевський» слід розглядати у 
площині боротьби лідера українського руху не з поляками, а виключно 
за політичну рівність українців з поляками, за національні інтереси і 
права українців. «Русини домагаються, щоб з ними рахувалися як з 
національністю, нарівні з польською, й надали їм те місце у Східній 
Галичині, яке поляки займають на своїй етнографічній території Гали-
чини», – так М. Грушевський сформулював головні вимоги українства 
Галичини з надією на встановлення «привабливої національної гармо-
нії»34.  

Приїхавши в Галичину як прихильник політики польсько-україн-
ського порозуміння — «нової ери», М. Грушевський досить швидко 
став переконаним опозиціонером, рішучим противником домовлено-
стей з польською політичною елітою взамін на незначні преференції для 
українців. Як провідник українства, вчений не міг залишатися байдужим 
                                                 
32 Тельвак В. Рец.: Łukasz Adamski. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszew-

ski i jego poglądy na Polskę a polaków. — Warszawa: Wydawnictwo naukowe 
PWN, 2011. — 369 s. // Український археографічний щорічник. — К., 2012. 
— Вип. 16/17. — С. 647. 

33 Гирич І. Чи був М. Грушевський полонофобом? Міркування у зв’язку з від-
повіддю Лукаша Адамского Віталію Тельваку // Реж. доступу: historians.in.ua 
/index.php/dyskusia/718-ihor-hyrych-chy-buv-mhrushevskyi-polonofobom-mirku- 
vannia-u-zviazku-z-vidpovidiu-lukasha-adamskoho-vitaliiu-telvaku. Посилаючись 
на офіційні видання, 1905 р. М. Грушевський писав: «Русини в Східній Гали-
чині становлять корінне автохтонне населення. До цього часу, попри багато-
вікову денаціоналізацію русинського елементу, вільну й невільну, вони й те-
пер становлять значну більшість у цьому краї. Навіть за офіційною галиць-
кою статистикою, яка загалом подає відсоток поляків більшим порівняно з 
дійсністю, русини, за переписом 1900 р. […] становлять близько 70 відсотків 
усього місцевого населення, тим часом як решта 30 відсотків ділиться між 
євреями і поляками» (Грушевський М. Із польсько-українських стосунків Га-
личини (Кілька ілюстрацій до питання: автономія обласна чи національно-
територіальна) // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 
2002. — C. 491. — (Серія: Суспільно-політичні твори)). 

34 Там само. — С. 494, 525.  
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до численних надуживань польської адміністрації. Проте він чітко роз-
межовував наукове й публіцистичне поле. Використовуючи публіцистич-
ну трибуну, посилав нарікання на адресу не лише поляків, але й україн-
ської політичної репрезентації, яка була покликана очолити боротьбу 
за безпосереднє і загальне виборче право, забезпечити вимоги щодо рів-
ноправності мови, створення українських гімназій, вищих шкіл, академії 
тощо. Усі ці вимоги М. Грушевський детально обґрунтував, насампе-
ред, у статті «Із польсько-українських стосунків Галичини (Кілька ілю-
страцій до питання: автономія обласна чи національно-територіальна)» 
(1905) та збірці суспільно-політичних праць «Наша політика» (1911)35.  

Підсумовуючи, в автобіографії 1906 р. вчений писав: «В польсь-
ких кругах становище моє в університетській справі, близькість до укра-
їнської університетської молодіжи і рішучість, з якою я проводив ідею 
національної рівноправности українського елємента з польським (і ро-
сійським), накликали на мене особливо сильні атаки під час боротьби 
за університет 1901–3 рр., коли польські націоналісти обсипали мене 
ріжними інсінуаціями в уличній пресі, жадали усунення з університе-
ту, віддання під суд й ин. […] В такій трівожній, воєвничій атмосфері 
нелегко було вести наукову роботу, що вимагає спокою й скуплення. 
Тим часом її не убувало, а прибувало»36. 

Наперекір усьому, Михайло Грушевський знаходив у собі енер-
гію продовжувати розпочатий цикл литовсько-польської доби, мріючи 
видати разом томи ІV («ХІV–ХVІ віки — відносини політичні») і V 
(«Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-
руських землях ХІV–ХVІІ віків»). Як свідчить хронологія творення то-
мів даного циклу, зафіксована автором на полях рукописів, на другий 
день після завершення четвертого тому (31/ХІІ (13/І) 1901 р.) вчений 
взявся за п’ятий (1 (14) 1901 р.)37. Та вже невдовзі зрозумів, що його 
написання займе немало часу, отже, може затримати попередника. 
27 (14) квітня 1902 р. він занотував: «Том сей, V, багато дає роботи, бо 
приходиться від “а” до “z” його наново писати, і я все-таки ще з стра-
хом подумую, що мині лишилося його яких може ⅔ або й ¾»38.  
                                                 
35 Грушевський М. Із польсько-українських стосунків Галичини (Кілька ілю-

страцій до питання: автономія обласна чи національно-територіальна) // його 
ж. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — С. 485–527 (у статті «Із польсько-
українських стосунків Галичини» автор посилається, зокрема, і на ІV–VІ 
томи «Історії України-Руси», де детально висвітлені історичні витоки поль-
сько-українських взаємин в Галичині); Грушевський М. Наша політика // 
його ж. Твори: У 50 т. — Т. 2: 1907–1914. — Львів: Світ, 2005. — C. 251–
324. — (Серія: Суспільно-політичні твори). 

36 Грушевський М. Автобіографія. 1906 р. — С. 203. 
37 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 135. — Арк. 704; Там само. — 

Спр. 137. — Арк. 4. 
38 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 18. На інтенсивній 

роботі з «перегляду», доповнення, підготовки до друку та завершення остан-
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Така ж сама історія вийшла і з VІ томом, працю над яким історик 
детально описав 27 (14) березня 1907 р. у щоденнику: «Нині скінчив 
нарешті т. VІ. Я зачав його з поворотом з Риму, в часи найгіршої май-
же депресїї. В 1904 р. зробив тоді, літом, і з поворотом, під осінь, пер-
ші 4 ½ аркуші. Потім перейшов до т. V і вернувся до VІ тому при самім 
кінці 1905 р. й інтензивно зачав робити, упоравшися коло т. V; написав 
з початку 1906 р. цехи, під весну гл[аву] ІІ (сільське господарство). По 
повороті з СПб. робив над освітою й культурою. В сумі я зробив його 
за рік, коли випустити мої подорожі 1906 р. і роботу публіцистичну. 
Деякі партиї треба було б поглубити, але я боявся застрянути й пере-
ходив подекуди на лекших мостах, сподіваючися вернутися пізнійше. 
Коли б удалося!»39. 

За всіма масштабними й часом непередбачуваними планами, чет-
вертому тому судилося стати першим серед попередників монумен-
тального проекту, який «відлежався» перед друком більш як півтора 
року. Не сподіваючись за перевиданням першого тому та підготовкою 
«Очерка истории украинского народа» на швидке закінчення V тому, 
вчений вирішив видати ІV том ще з початком 1903 р. 31 січня (за н. ст.) 
1903 р. на засіданні Історично-філософічної секції було ухвалено дру-
кувати його як VІ том «Збірника» секції40. Проте 10 серпня (за н. ст.) 
                                                                                                                  

ніх глав V тому вчений зосередився у листопаді–грудні 1904 р., квітні–трав-
ні 1905 р., жовтні–грудні 1905 р. та впродовж січня — початку лютого 1906 р. 
(Михайло Грушевський. Щоденник [1904–1905 рр.] // Український історик. — 
2006–2007. — Ч. 4/1–2. — С. 27–34, 49–51, 53, 60, 67, 70, 72–74; ЦДІАК 
України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 101 зв.–103 зв., 104 зв.). 
Перша частина п’ятого тому «Історії України-Руси» (глави І–V) вийшла на-
весні 1905 р., друга (глави VІ–VІІ) — на початку лютого 1906 р. (на титулі — 
1905), про що вчений занотував: «Вийшли з друку перші примірники V тому» 
(Там само. — Арк. 104 зв. (запис за 7 лютого 1906 р.); Грушевський М. Істо-
рія України-Руси. — Львів, 1905. — Т. 5. — С. VІІ; Грушевський М. С. Авто-
біографія. 1906 р. — С. 211–212; Гирич І. Михайло Грушевський в 1904–1905 
роках (За його щоденником) // Український історик. — 2007–2008. — Ч. 3–
4/1–2. — С. 201–203; Хроніка НТШ. — Львів, 1906. — Ч. 26. — С. 4, 22).  

39 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 146–146 зв. 
Подана М. Грушевським хронологія написання VІ тому збігається з датуван-
ням, поданим ним на полях рукопису тому. Так само збігається і останній 
день праці, про що наприкінці тексту під датою 14([27]) / березня 1907 р. 
автор зазначив: «Кінець т. VІ» (Там само. — Спр. 138. — Арк. 785 зв.). Так 
само на рукописі тому відбився й психологічний стан вченого 1904 р., про 
який він нотує як у щоденнику, так і в автобіографії (Там само. — Спр. 138; 
Грушевський М. С. Автобіографія. 1906 р. — С. 210–211). Шостий том поба-
чив світ у Києві наприкінці 1907 р., його друк відбувався паралельно з ІV 
томом.  

40 ЦДІАЛ України. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 42. — Арк. 49; Хроніка НТШ. 
— Львів, 1903. — Ч. 14. — С. 9.  
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1903 р. з невідомих причин секція постановила розділити четвертий том 
«Історії України-Руси» на дві частини та друкувати у VІ та VІІ томах її 
збірника. За декілька днів це рішення підтримав і Виділ НТШ41. Що-
правда, на Виділі було внесено поправку: другу частину друкувати у 
1904 р.42 На практиці не пізніше кінця серпня 1903 р. четвертий том 
«Історії України-Руси» М. Грушевського вийшов у спарених VІ–VІІ 
томах «Збірника Історично-філософічної секції Наукового товариства 
імені Шевченка». У «Хроніці НТШ» за травень–серпень 1903 р. том 
уже зазначений серед нових видань товариства, а у наступній, за вере-
сень–грудень, повідомлено про його вихід окремим відбитком43.  

Першим і єдиним відомим на сьогодні відгуком-рецензією на 
четвертий том у першому виданні стала праця Василя Доманицького, 
яка носила популяризаторський характер з метою поширення творчих 
ідей Михайла Грушевського серед широкої читацької аудиторії44. Саме 
він рік перед тим подав огляд попередніх трьох томів корпусу45. Оці-
нюючи загалом весь «грандиозный труд», рецензент особливо наголо-
шував на науковому апараті, який надавав твору характер історичної 
                                                 
41 Хроніка НТШ. — Ч. 15. — С. 17, 12. 
42 Там само. — С. 12. 
43 Там само. — С. 28; Там само. — Ч. 16. — С. 22. Окремі відбитки томів 

«Історії України-Руси» зі «Збірників Історично-філософічної секції НТШ» 
виходили як наклад автора. Усі томи корпусу у першому виданні, що поба-
чили світ у 1898–1913 рр. (І–VІІІ (ч. І)), вийшли під титулом «Збірника Істо-
рично-філософічної секції НТШ» (Періодичні та серійні видання Наукового 
товариства ім. Шевченка у Львові (1885–1939). Анотований покажчик. — 
Львів, 1998. — С. 39–40). Із 17 томів «Збірника», які вийшли у 1898–1934 рр., 
11 були віддані для друку «Історії України-Руси». 

44 Доманицький В. Рец. на вид.: М. Грушевський. Істория Украіни-Руси. Том 
ІV. ХІV–ХVІ віки — відносини політичні (Збірник історично-фільософічної 
секциі Наукового товариства імени Шевченка, томи VІ і VІІ). У Львові, 1903 
// Киевская старина. — К., 1903. — Т. LХХХІІІ. — Декабрь. — С. 163–171. 
Готуючи рецензію, В. Доманицький уважно ознайомився зі змістом тому, 
зауваживши навіть помилки, про які пише М. Грушевському з надією, що 
вони будуть виправлені при виданні тому німецькою мовою: «Разом, для 
власного Вашого ужитку — може здасться, як перекладатимуть Ваш ІV том, 
— [засилаю] деякі похибки, не виказані в реєстрі похибок в кінці книги. 
Суть тут і варті уваги, і зовсім дрібні, але я, маючи здавна коректорське око, 
виловив їх гуртом і подаю заразом» (Листування Михайла Грушевського. — 
Т. 3 / упоряд. Г. Бурлака, Н. Лисенко. — К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; То-
ронто, 2006. — С. 330. — (Серія «Епістолярні джерела грушевськознавст-
ва)). Згаданий додаток з помилками виявити не вдалося. 

45 Доманицький В. Рец. на вид.: Істория України-Руси. Проф. Михайла Грушев-
ського. Виданнє Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1898–1900 рр. 
Томи І (1–495 стр.), ІІ (1–403), ІІІ (1–700) // Киевская старина. — К., 1902. — 
Т. LХХІХ. — Декабрь. — С. 186. 
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енциклопедії. Зауваживши на необхідності ґрунтовного критичного ана-
лізу як четвертого, так і попередніх томів, автор детальніше зупинився 
на окремих сюжетах, які, на його думку, варті уваги завдяки «своей 
оригинальности, и новизне, и яркости освещения»46.  

Серед таких виділяє пояснення М. Грушевським причин всесиль-
ності Любарта на галицько-волинському престолі після смерті Юрія-
Болеслава очевидним призначеннням самими боярами, які заздалегідь 
намітили його в князі. Наголошує рецензент і на освітленні автором 
тому популярності Любарта на Волині, де він оселився давно й сприй-
мався місцевою людністю як свій, і несприйнятті його, чужинця, в Га-
личині, де правив посередництвом непопулярного боярства. Особливу 
увагу звертає В. Доманицький на причини добровільного переходу укра-
їнських земель під владу Литви, обґрунтовані М. Грушевським руським 
характером Великого князівства Литовського в мовному, релігійному, 
правовому полі тощо. Зупиняється рецензент і на політичній діяльності 
Свидригайла, який вважався ватажком руської аристократії й не мав 
підтримки народних мас. «Хороша также характеристика польско-ли-
товского правительства ХV в. Благодаря более чем недальновидной, 
безнадежной политике этого правительства – Казимира и его сыновей 
— русско-украинским землям в конце ХV ст. пришлось испить чашу, 
какой еще на памяти истории они не запомнят», — так характеризує 
оглядач ІІІ главу тому «Українсько-руські землі під зверхностию Литви 
й Польщі в ХV віці»47. Не проминає наголосити й на такій історичній 
події, як Люблінська унія, якій у томі відведена остання, четверта, глава.  

Підсумовуючи, В. Доманицький писав: «В заключении, остается 
лишь пожелать почтенному автору сил и энергии, дабы мы могли в 
возможно близком будущем увидеть в печати дальнейшие томы “Исто-
рии Украины”, обнимающие еще более важный период активного вы-
ступления украинского народа на историческую сцену и участия, в 
качестве самостоятельной нации, в общей исторической жизни других 
народов»48.  

 
Між Києвом і Львовом 
 

Переміни, які віщувало ХХ століття для Наддніпрянської України, 
прийшли лише з першою російською революцією 1905–1907 рр. Знакові 
події, принесені нею – царський маніфест від 17 жовтня (ст. ст.) 1905 р. 
про непорушні основи громадянських свобод, втрата чинності Валуєв-
ського циркуляру 1863 р. та Емського указу 1876 р., нові правила про 
пресу, вибори до Державної думи — покликали М. Грушевського до 
                                                 
46 Доманицький В. Рец. на вид.: М. Грушевський. Істория Украіни-Руси. Том 

ІV... — С. 164. 
47 Там само. — С. 168.  
48 Там само. — С. 170–171. 
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активної громадської, науково-видавничої, культурно-освітньої діяльно-
сті на теренах підросійської України. Як понад 10 років тому, коли 
28-річний магістр був «спроваджений» до Львова, тепер уже визнаний 
історик, фундатор власної наукової школи, автор 5-ти томів «Історії 
України-Руси», голова Наукового товариства імені Шевченка активно 
«спроваджує» свою енергію до Києва. Вважаючи «українство занадто 
живим і здатним до життя» за нових політичних реалій, він виконує 
волю своїх попередників і скеровує власну енергію на перетворення 
Києва на загальноукраїнський П’ємонт49. Адже саме тут, на Великій 
Україні, де мешкало етнічних українців майже у 8 разів більше, аніж в 
Галичині, вирішувалося питання української irredent’и. Впродовж 
1906–1914 рр. життя історика було поділено між двома «українськими 
крилами в могутнім національнім леті» — Києвом і Львовом50.  

«В Киев меня сильно потянуло. Есть теперь возможность – хотя 
и не блестящая, работать дома, у себя, в том направлении, в каком 15 
лет тому нельзя было работать. И хотелось бы в условиях все же да-
леко более мне близких попробовать, пока еще есть силы, достигнуть 
того, что удалось до некоторой степени здесь — в условиях в значи-
тельной степени чужих — наладить работу культурную, научную, серь-
езную, строго объективную», — так змалював свої плани Михайло Гру-
шевський у листі від 27 (14) серпня 1907 р. до колеги із Санкт-Петер-
бурга Олександра Лаппо-Данилевського51.  

Не відійшовши від українсько-польського протистояння в Гали-
чині, вчений наштовхнувся на українсько-російське у Наддніпрянщині, 
торуючи свій шлях до історичної української столиці через офіційну 
столицю російську. Як видатний історик він розумів, що всі перетво-
рення можливі лише за умов легалізації національного руху, активної 
боротьби за конституційні права українства, на захист яких рішуче під-
німає свій голос. У статті «Українство і питання дня в Росії», підготов-
леній у березні 1905 р., вчений закликав не чекати, коли «принесуть го-
тову конституцію на тарелі, здобуту чужими заходами, і нею “розв’я-
жуть” українське питання»52. Власне, це звернення він спрямовував і 
собі.  
                                                 
49 Грушевський М. Перша річниця російської конституції // його ж. Твори: У 

50 т. — Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 2002. — C. 375. — (Серія: Сус-
пільно-політичні твори). 

50 Галицько-українські взаємини. Урочисте засідання Історичної Секції з Ака-
демічною Комісією Західньої України 7 жовтня 1927 р. Вступне слово, ска-
зане на початку засідання головою Історичної Секції акад. Михайлом Гру-
шевським // Україна. — К., 1928. — Кн. 2 (27). — С. 4. 

51 Ссылка М. С. Грушевского / Подготовил Павел Елецкий // Минувшее: Исто-
рический альманах. — [Вып.] 23. — СПб., 1998. — С. 244. 

52 Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 2002. — 
C. 295. — (Серія: Суспільно-політичні твори). Вперше стаття опублікована: 
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Уже у травні 1905 р. у черговій публіцистичній праці «Конститу-
ційне питання і українство в Росії» М. Грушевський оприлюднив влас-
ний конституційний проект, оснований на національно-територіальній 
децентралізації Російської імперії53. Головні постулати проекту він ак-
тивно розвиває у статтях, опублікованих на сторінках «Украинского 
вестника» — неофіційного органу української фракції І Державної думи 
Росії (27 квітня – 8 липня (за ст. ст.) 1906 р.). На заклик одного з очіль-
ників Української громади у Петербурзі, Олександра Лотоцького, для 
формування політичної програми й головних вимог українства 25 (12) 
травня 1906 р. Михайло Грушевський виїхав до російської столиці, де 
пробув до 16 (3) червня. За три тижні він відбув низку редакційних засі-
дань «Украинского вестника», до якого написав 7 статей, виступив пе-
ред українцями-депутатами, більшість з яких були «без проводу, без 
попередньої політичної школи»54. У цей самий час підготував текст 
«Декларації про автономію України», презентація якої через розпуск 
Думи не відбулася55.  

І після цієї подорожі вченого не раз тягнуло у «думський вир»56. 
Часом нетерпляче очікуючи М. Грушевського у Петербурзі, О. Лотоць-
кий, зокрема, розмірковував: «Що втратить на тому Лев Галицький, 
коли Ви його опишете не тепер, а літ через десять, — ждав він сотки 
літ, то пожде і менше»57. І неспокійна вдача Михайла Сергійовича зму-
                                                                                                                  

Літературно-науковий вістник. — Львів, 1905. — Т. ХХХ. — Кн. ІV. — С. 1–
10. Згодом увійшла до збірки: Грушевський М. З біжучої хвилі. Статті й 
замітки на теми дня 1905–[190]6 рр. — К., 1906. — С. 5–15.  

53 Вперше стаття надрукована у журналі: Літературно-науковий вістник. — 
Львів, 1905. — Т. ХХХ. — Кн. VІ. — С. 245–258. Згодом увійшла до збірки: 
Грушевський М. З біжучої хвилі. Статті й замітки на теми дня 1905–[190]6 рр. 
— С. 16–32.  

54 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 115–117 зв. Всього 
на сторінках «Украинского вестника» у 1906 р. були опубліковані 11 статей 
М. Грушевського. Згодом всі вони увійшли до збірки «Освобождение Рос-
сии и украинский вопрос. Статьи и заметки» (СПб., 1907). Передруки див.: 
Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 2002. — 
С. 393–428; 441–452; 456–457; 528–535. — (Серія: Суспільно-політичні твори). 

55 Окремі сучасні дослідники, йдучи за спогадами О. Лотоцького, вважають, 
що декларація була підготовлена українською парламентською фракцією. 
Проте щоденникові записи М. Грушевського однозначно вказують на її ав-
тора. Так, 27 травня (за ст. ст.) 1906 р. вчений занотував: «Писав декларацію». 
1–2 червня після наради з Іллею Шрагом, Миколою Біляшівським, Володи-
миром Шеметом, Петром Стебницьким, Софією Русовою та іншими українсь-
кими діячами «переписував декларацію», а 3-го, перед самим від’їздом, «зра-
на присів фалди, щоб переписати решту» (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 116 зв. — 117 зв.). 

56 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 147 зв.  
57 Там само. — Спр. 613. — Арк. 333. 
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шувала відгукуватись, бо дуже «наелектризовували» історика «звістки 
по газетах про пляни автономії Україн[ської] громади і закликаннє ме-
не» 58.  

Але головним центром енергії Михайла Грушевського у 1907 р. 
став, безперечно, Київ, де зосередились всі його наукові й видавничі 
проекти. Спостерігаючи за бурхливою діяльністю вченого впродовж 
1907 року, його учень і помічник у всіх київських справах Іван Джи-
джора писав: «На його голові тільки спочиває клопотів і робот, якими 
можна обділити сотню розумних людей і ще було б для них забога-
то»59. 

Найпершою акцією Грушевського на київських теренах стало пе-
ренесення сюди «Літературно-наукового вістника» (ЛНВ) та перетво-
рення його на всеукраїнський орган, ідейний символ соборності. Нама-
гаючись донести свою позицію, наприкінці 1906 р. і на початку 1907 р. 
М. Грушевський неодноразово звертався до читачів вісника з вірою, 
що це починання буде щасливим, сприятливим, вдалим60. Отримавши 
24 (11) грудня 1906 р. від київського губернатора офіційний дозвіл на 
видання ЛНВ у Києві, М. Грушевський шукав прихильників його пере-
несення до «єдиного історичного центру України»; неодноразово зустрі-
чався у Києві з видавцями і меценатами Євгеном Чикаленком, Володи-
миром Леонтовичем, Петром Стебницьким, а у Львові радився з про-
відними співробітниками журналу та однодумцями, які підтримували 
цей задум61. «Зберегти своє домінантне становище, яке займав він стіль-
ки років, міг ЛНВ тільки при умові перенесення його зі Львова до 
Києва. […] Треба було не допустити розійтися двом віткам одного укра-
                                                 
58 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 150 (запис за 30 

травня (за ст. ст.) 1907 р.). 
59 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі — ЦДІАЛ 

України). — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 2317. — Арк. 24 зв. — 25 (лист від 19 
(6) серпня 1907 р.). 

60 Грушевський М. До наших читачів в Галичині // його ж. Твори: У 50 т. — 
Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 2002. — C. 282–283. — (Серія: Суспільно-
політичні твори); його ж. До наших читатів в Росії // його ж. Твори: У 
50 т. — Т. 2: 1907–1914. — Львів: Світ, 2005. — C. 327–331. — (Серія: Сус-
пільно-політичні твори). Детально про перенесення часопису та діяльність 
на київськім ґрунті див.: Гирич І., Панькова С. Публіцистика М. Грушевсь-
кого на сторінках «Літературно-наукового вістника» (1907–1914) // Грушев-
ський М. Твори: У 50 т. — Т. 2: 1907–1914. — Львів: Світ, 2005. — C. V–
ХХІІІ. — (Серія: Суспільно-політичні твори); Панькова С. «Літератур-но-
науковий вістник» — рупор громадсько-політичної праці Михайла Грушевсь-
кого (1907–1914 рр.) // Київ і кияни: Матер. щорічн. наук.-практ. конф. — 
К., 2005. — Вип. 4. — С. 139–157. 

61 ЦДІАК України. — Ф. 295. — Оп. 1. — Спр. 64. — Арк. 1–2; Там само. — 
Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 138 (запис за 6 грудня (за ст. ст.) 1906 р.). 
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їнського народу, не дати витворитися окремим центрам і окремим пле-
менам — галицькому й наддніпрянському», — писав багатолітній спів-
робітник журналу Володимир Дорошенко62. 

Київські будні «Літературно-наукового вістника» розпочались у 
нелегкій боротьбі зі «зброєю» царської адміністрації: тимчасовими за-
криттями, штрафами, конфіскаціями, арештами. Вважаючи, що М. Гру-
шевський переніс ЛНВ до Києва з метою «поднять агитацию против 
единства малороссов с русским народом», вже 27(14) січня 1907 р. 
київський, подільський і волинський генерал-губернатор видав наказ 
про «тщательное наблюдение за редактируемым Грушевским журналом 
и его литературными произведениями, если таковые будут издаваться 
в Киеве»63. За декілька днів, 31(18) січня 1907 р., щойно вийшло перше 
число, видання було призупинено, «принимая во внимание вредное и 
тенденциозное направление такого номера»64.  

Побоюючись опинитись в «Івановій хаті», як звали українці в’яз-
ницю, М. Грушевський часом зупиняв себе від нагальних приїздів до 
Києва. Усі роки видання перебувало під пильним наглядом цензури, 
причиною тому була «леґендарна популярність у ворожих українству 
колах» її невтомного редактора та його гостре публіцистичне перо65. У 
одному з листів Євген Чикаленко дослівно передав свою розмову з 
начальником київського охоронного відділення, який відкрито погро-
жував: «А ему (Грушевскому) место давно в тюрьме, и я таки его 
когда-нибудь посажу. Скажите пожалуйста, что ему здесь нужно? Если 
не доволен Россиею, то пусть сидит в своем Львове и кричит во все 
горло, а не приезжает сюда»66. На всі ці гнівні сичання блискучий пуб-
ліцист М. Грушевський відповідав: «На мертвого собаки не брешуть. 
Видко, чується в українстві сила, рух, життя, коли страшаться ним»67. 
Про високий авторитет ЛНВ свідчить лаконічна фраза редактора «Ради» 
                                                 
62 Дорошенко В. Літературно-науковий вістник // Літературно-науковий вістник. 

Покажчик змісту. Том 1–109 (1898–1932) / Уклав Богдан Ясінський. — К., 
2000. — С. 532. 

63 ЦДІАК України. — Ф. 295. — Оп. 1. — Спр. 20. — Арк. 3–3 зв. 
64 Там само. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 567. — С. 16–17; Там само. — 

Ф. 295. — Оп. 1. — Спр. 20. — Арк. 5–8. 
65 Лотоцький О. Сторінки минулого. — Видання Української православної 

церкви в США, 1966. — Частина ІІ. — С. 156. 
66 Листування Михайла Грушевського. — Т. 5: Листування М. Грушевського 

та Є. Чикаленка / упоряд. І. Старовойтенко, О. Тодійчук. — К.; Нью-Йорк; 
Париж; Львів; Торонто; 2010. — С. 112. — (Серія «Епістолярні джерела гру-
шевськознавства»). 

67 Грушевський М. Грім — та не з тучі… // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 2: 
1907–1914. — Львів: Світ, 2005. — C. 44. — (Серія: Суспільно-політичні 
твори). Вперше стаття опублікована у книжці «Літературно-наукового вістни-
ка» за серпень–вересень 1907 р. 
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Андрія Ніковського в день закриття журналу з початком Першої світо-
вої війни: «Le roi est mort!» [«Король помер!»]68. 

ЛНВ став справжнім рупором громадсько-політичної праці Ми-
хайла Грушевського на київськім ґрунті. Розглядаючи справу націо-
нальної освіти як одну з ключових проблем національного розвитку, 
він з особливим завзяттям підтримав домагання студентства Одеси, Хар-
кова й Києва щодо заснування університетських українських курсів та 
кафедр. Найбільшого розголосу набрала ця справа у Києві, де на сту-
дентському віче 29 (16) жовтня 1906 р. було вирішено підготувати від-
повідну петицію. Через місяць, зібравши 1430 підписів, студенти подали 
своє звернення про заснування чотирьох українських кафедр ректору 
Університету св. Володимира Миколі Цитовичу69. Петиція не знайшла 
співчуття серед професорської корпорації. Розглянувши подання, Рада 
університету прийняла негативне рішення. Малочисельним був і гурт 
щирих поборників кафедри серед професорів історично-філологічного 
факультету: Володимир Антонович, Іван Лучицький, Володимир Пе-
ретц, Григорій Павлуцький, Фрідріх Кнауер та Йосип Леціус70. І хоча 
студенти продовжували боротьбу і надалі, вона не увінчалася успіхом. 
Українських кафедр у Київському університеті відкрито не було. Пев-
ною сатисфакцією стало запровадження Володимиром Перетцом та 
Андрієм Лободою лекцій з української літератури на Вищих жіночих 
курсах.  

М. Грушевський, з ім’ям якого пов’язували майбутні українські 
кафедри, всіляко підтримував ідею студентів і поширював її у суспіль-
стві. На початку 1907 р. він опублікував у ЛНВ статтю «Справа україн-
ських катедр і наші наукові потреби», в якій обґрунтував та окреслив 
чітку програму українознавчих дисциплін71. Вищою метою творення 
українознавчих кафедр було навчання й виховання української інтелі-
генції на власному історико-культурному досвіді, плекання молодих 
науковців, здатних вивести національну науку на європейський рівень. 
Тому як історик М. Грушевський наголошував на неприйнятній схемі 
«русской истории», наслідком якої в університетських курсах «історія 
України представлялась якимсь безформеним обрубком, який в очах 
одних мав бути виведений на сцену в ХІV–ХV вв., в очах інших — в 

                                                 
68 Євген Чикаленко, Андрій Ніковський. Листування. 1908–1921 роки / Упо-

ряд. Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко. — К., 2010. — С. 281–282. 
69 Рада. — 1906. — № 64. — 28 листопада; № 65. — 29 листопада. 
70 Панькова С. М. Листи Володимира Леонтовича до Михайла Грушевського // 

Український археографічний щорічник. — К., 2012. — Вип. 16/17. — С. 393. 
71 Грушевський М. Справа українських катедр і наші наукові потреби // його 

ж. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — Львів: Світ, 2002. — C. 458–484. — 
(Серія: Суспільно-політичні твори). 
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ХVІ–ХVІІ вв.»72. Слушно зауважував і на прогалинах у студіюванні 
історії права, над яким так само тяжіла схема «русской історії». Пра-
цюючи в цей час над підготовкою циклу литовсько-польської доби, Ми-
хайло Сергійович наголошував: «Доперва останніми часами почали за-
ходити в сю сферу розсліди над правом Вел[икого] князівства Литовсь-
кого, що розвивало спадщину старого київського права в ХV–ХVІ вв. 
Але те, що було спеціально власністю права українських земель сих 
століть, до сих часів майже не було предметом наукового розсліду»73. 

Обмірковуючи шляхи розвою національної науки та вищої шко-
ли, Михайло Грушевський розробляє також проект приватного Інсти-
туту українознавства, який наприкінці 1907 р. оприлюднив на сторінках 
ЛНВ у статті «Чи не спроможемось?»74. Тісно пов’язуючи цей проект з 
проблемами українських університетських кафедр, автор переконував 
суспільство у винятковій ролі майбутнього інституту: «Я не фантаст, а 
чоловік з досить холодною головою, але я не можу знайти досить силь-
них виразів на те, щоб відповідно оцінити культурне й національне 
значення такої інституції для України в теперішнім часі»75. Проект ви-
магав від 35 до 40 тисяч рублів на рік, що складало дохід з капіталу в 
сумі 800–900 тисяч рублів. На той час це була позахмарна сума, хоча 
вчений розраховував на меценатську підтримку Василя Симиренка. Ідея 
припала до душі багатьом прихильникам М. Грушевського. Так, публі-
цист і громадський діяч Леонід Жебуньов вірив, що видатний вчений 
може навернути до справи «якогось одного богатиря», а сам був гото-
вий «пропогандіровати цю ідею, скільки стане моїх сил»76. Заохочував 
не відмовлятися від актуального проекту і учень Михайла Грушевсь-
кого Іван Джиджора, сподіваючись, що гроші можна добути, а Київ у 
цій справі «повинен бути головним центром уваги»77. Через фінансові 
проблеми проект реалізувати не вдалося. Василь Симиренко називав 
ідею заснування Інституту українознавства «ділом дуже гарним», проте 
коштів безпосередньо для цієї мети не виділив78.  
                                                 
72 Грушевський М. Справа українських катедр і наші наукові потреби // його 

ж. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — С. 464–465. 
73 Там само. — С. 466. 
74 Грушевський М. Чи не спроможемось? // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 2: 

1907–1914. — Львів: Світ, 2005. — C. 347–352. — (Серія: Суспільно-політичні 
твори). 

75 Там само. — С. 352. 
76 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 473. — Арк. 12–12 зв. 
77 Листування Михайла Грушевського. — Т. 4: Листування М. Грушевського 

та І. Джиджори / упоряд. С. Панькова, В. Пришляк. — К.; Нью-Йорк; Париж; 
Львів; Торонто; 2008. — С. 167. — (Серія «Епістолярні джерела грушевсько-
знавства»).  

78 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 209 зв. 
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Серед численних київських проблем, які падали на голову Ми-
хайла Грушевського в процесі перевидання ІV тому «Історії України-
Руси», слід розглядати і його участь у конкурсі на заміщення другої 
кафедри російської історії Університету св. Володимира, яка стала ва-
кантною після смерті професора Петра Голубовського79.  

Ще не встиг М. Грушевський обміркувати й подати свою канди-
датуру на конкурс, як підняла голову шовіністично налаштована біль-
шість університету та українофобське середовище Києва. Перед вів 
«Киевлянин» з невтомним майстром інсинуацій та давнім опонентом 
львівського професора Тимофієм Флоринським80. У березні 1907 р. роз-
почався похід проти вченого і в газеті «Закон і правда» за редакцією 
Бориса Юзефовича. Там було оприлюднене анонімне «Письмо в редак-
цию», яке вилило бруд на історика і все українство з безапеляційною 
категоричністю: «для г[осподина] Михаила Грушевского в Киевском 
университете места нет и быть не должно. Киев — колыбель России и 
центром украинской автономии никогда не был и не будет»81.  

Честь колеги взявся публічно захищати історик права Микола 
Василенко, наголосивши: «Заступивши цю кафедру, Мих. Грушевський 
дуже прислужився б для університету й для історичної науки. […] Крім 
того, Мих. Грушевський звернув би, натурально, свою особливу увагу 
на українську історію, на те, щоб підготовити працьовників, що взя-
лись би її розроблювати, як це він зробив у Львові»82. Якраз цього най-
більше боялася професорська корпорація поборників «единой и неде-
лимой», яка у відповідь М. Василенку устами анонімного «Киевлянина» 
ще завзятіше взялися розпинати львівського професора, закидаючи йому 
                                                 
79 Грушевський М. Петро Голубовський. Некролог // його ж. Твори: У 50 т. — 

Т. 8: 1906–1916. — Львів: Світ, 2007. — C. 550–552. — (Серія: Історичні 
студії та розвідки). У цій некрологічній замітці М. Грушевський зауважував: 
«Історіографія України стратила знову здібного й заслуженого робітника 
[…]. Вирощений на Україні, в Чернігові, вихованець Чернігівської гімназії й 
Київського університету, він зжився з минулим України, а заняття в універ-
ситеті під проводом проф. Антоновича звернули його інтереси до старинного, 
київського періоду, і він зістався йому вірним потім ціле життя». 

80 Половинчак Ю. Газета «Киевлянин» і українство: досвід національної само-
ідентифікації: Монографія. — К., 2008; Тельвак В. «Ересиарх украинского 
движения» (рецепція творчої спадщини М. Грушевського в російському пра-
вомонархічному середовищі першої третини ХХ століття // Історіографічні 
дослідження в Україні. — К., 2010. — Вип. 20. — С. 131–154. 

81 К вопросу о кандидатуре на кафедру русской истории в Университете св. 
Владимира профессора Львовского университета Михаила Грушевского. — 
К., 1908. — С. 7. 

82 Статтю М. Василенка «К замещению кафедры русской истории в Киевском 
университете» опублікував «Киевской голос» (1907. — № 81) та передруку-
вала без підпису газета «Рада» (1907. — № 71. — 25 березня. — С. 2).  



Михайло Грушевський: Студії та джерела. Кн. 1. 2018 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

79 

незнання російської мови, «нагороджуючи» титулом «президента буду-
щей “украинской” республики» та «врага России»83. Найобразливіша 
фраза «ученый лгун» переповнила чашу терпіння, і Михайло Грушев-
ський подав судовий позов за образу честі та гідності на редактора 
Б. Юзефовича, який в результаті отримав вирок: 10 руб. штрафу та три-
денний домашній арешт. 29 (16) січня 1908 р. навіть такий «суворий» 
вирок Київського окружного суду від 22 (9) жовтня 1907 р. був скасо-
ваний84.  

З огляду на такий старт майбутнього конкурсу, львівський про-
фесор не плекав надії на успіх, але відступитися він не міг, усвідомлю-
ючи роль історичного центру Великої України та її провідної вищої 
школи у злеті київського національного крила. Мріяли бачити Михай-
ла Грушевського на київській кафедрі і українські студенти, і прибіч-
ники вченого серед університетської професури. Одним з найактивні-
ших промоторів цієї справи був літературознавець, мовознавець, фольк-
лорист, професор кафедри російської мови та словесності Київського 
університету Володимир Перетц. 30 березня (за ст. ст.) 1907 р. він зао-
хочував львівського колегу словами: «Конечно, при конкурсе — если 
бы Вы пожелали принять в нем участие – солиднее Вас не было бы 
никого»85. Передбачаючи можливість кількох претендентів, В. Перетц 
був певний, що М. Грушевський залишиться єдиним гідним кандида-
том, хоча і висловлював побоювання, що чорносотенці «будут стараться 
никого не пропустить, дабы с заднего крыльца прошел “союзник” 
их»86. Ця думка звучить і в листі самого Михайла Грушевського до 
академіка Петербурзької академії наук Олександра Лаппо-Данилевсь-
кого: «Вакантная кафедра, оказавшаяся в это время в Киеве, подала 
повод к разным планам и пожеланиям моего перехода в местных про-
грессивных кругах, и к большому переполоху в сферах “истиннорус-
ских”. Переполох, вероятно, совершенно напрасный ввиду известного 
характера киевской университетской корпорации»87. І ці передбачення, 
на жаль, справдились.  

Після довгих роздумів і консультацій 9 листопада (ст. ст.) 1907 р. 
львівський професор подав документи на конкурс, в якому, окрім нього, 
взяв участь професор Ніжинського історико-філологічного інституту 
князя Безбородька Володимир Савва88. Поштовхом до цього остаточ-

                                                 
83 К вопросу о кандидатуре на кафедру русской истории… — С. 16–19. Черго-

вий пасквіль був опублікований у № 158 «Закона і правди» за 7 квітня 1907 р. 
84 Там само. — С. 20–35. 
85 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 687. — Арк. 29–30 зв.  
86 Там само. — Арк. 50–51 зв. 
87 Ссылка М. С. Грушевского. — С. 244 (лист від 19 листопада (за ст. ст.) 1907 р.). 
88 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 687. — Арк. 42. 
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ного рішення могла бути і студентська депутація з проханням обійняти 
кафедру, яку вирішили вислати до М. Грушевського на загальних зборах 
українського студенства на початку жовтня 1907 р.89. По завершенні 
конкурсу Володимир Перетц сповістив до Львова про засідання Ради 
історично-філологічного факультету та результати голосування, яке від-
булося 24 квітня (за ст. ст.) 1908 р.: «Ни Вы, ни он — не избраны. Он 
получил все же +7 и –7, Вы +6, –8, т. е. ни один не собрал абсолютного 
большинства. Мы лишились Вас — м[ожет] б[ыть], навсегда, м[ожет] 
б[ыть], на долгое время»90.  

На думку В. Перетца, відкритими опонентами вченого, а отже і 
українства загалом, залишалися тогочасний декан історично-філологіч-
ного факультету Микола Бубнов, славіст, візантолог, професор кафедри 
слов’янської філології, один з теоретиків українофобства Тимофій Фло-
ринський та професор кафедри римської словесності Юліан Кулаков-
ський91. Серед прибічників, окрім Володимира Перетца, були профе-
сор кафедри теорії та історії мистецтв Григорій Павлуцький, професор 
кафедри російської мови і словесності Андрій Лобода, професор кафед-
ри загальної історії Олексій Покровський, професор класичної філоло-
гії Йосип Леціус та, найвірогідніше, професор кафедри порівняльного 
мовознавства і санскриту Фрідріх Кнауер92. Власне, ті ж самі особи, які 
підтримали й ідею заснування українських кафедр. Проте їхніх голосів 
було замало, щоб Рада факультету віддала перевагу львівському про-
фесору, визнаному лідерові українства. Підсумовуючи конкурс, газета 
«Рада» наголошувала, що його результат є образою не лише українсь-
кої науки, а й усієї української нації93. Сам же М. Грушевський будь-
які прояви антиукраїнських сил вважав потужним каталізатором згур-
тування й наголошував: «Українство взагалі не має вірніших і корисні-
ших союзників і помічників, як вороги українства. В сім прошу мені 
повірити»94. 

Тож незважаючи на всі негаразди, якими зустрів Київ Михайла 
Грушевського 1907 р., Золотоверхий зваблював і сповнював думки ви-
датного історика: «Гадка перейти в Київ все більше нас опановує»; «А 
                                                 
89 Рада. — 1907. — № 224. — 5 жовтня. — С. 3. 
90 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 687. — Арк. 8–9 зв. 
91 Там само. — Арк. 59 зв.–60, 5–5 зв., 8–9. 
92 Там само. — Арк. 8–9. Незадовго до виборів М. Грушевський провів низку 

консультацій щодо справи конкурсу з Г. Павлуцьким, В. Перетцем, О. По-
кровським та Й. Леціусом (Там само. — Спр. 25. — Арк. 180 зв.). 

93 [Дорошенко Д.] Нова пляма на київському університеті // Рада. — 1908. — 
№ 100. — 1(14) травня. 

94 Грушевський М. На українські теми. «Кінець рутенства!» // його ж. Твори: 
У 50 т. — Т. 2: 1907–1914. — Львів: Світ, 2005. — C. 60. — (Серія: Суспіль-
но-політичні твори). 
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наші душі в Київі»; «Рострівожився я Київом, смутили мою душу — 
тягне туди й прикро, що з того, мабуть, нічого не буде»95.  

Чи не найважливішими проектом, який все більше притягував 
М. Грушевського до Києва, стало заснування Українського наукового 
товариства (УНТ). Ініціаторами утворення УНТ була група членів Київ-
ської громади, яка гуртувалася навколо журналу «Киевская старина»: 
Володимир Антонович, Іван Лучицький, Павло Житецький та Володи-
мир Науменко. За їхніми підписами було подано і Статут, затвердже-
ний у грудні 1906 р.96. Поширену й донині в наукових та довідкових 
виданнях тезу про М. Грушевського як засновника УНТ однозначно 
спростовує й запис самого вченого у щоденнику в день виборів очіль-
ника товариства – 29 квітня (за ст. ст.) 1907 р. Про свій вибір головою 
УНТ Михайло Грушевський занотував: «Дуже несподіваний вибір зро-
бив на мене дуже приємне вражіннє. Я почув ґрунт в Київі і позицію 
для роботи»97. При голосуванні М. Грушевський отримав 14 голосів, 
І. Лучицький – 2, В. Науменко – 2, Ф. Вовк – 198. Вірогідно, подія була 
несподіваною для вченого насамперед тим, що старогромадівці, які 
обстоювали лінію застарілого українофільства, не віддали перевагу 
В. Науменку, який взяв на себе організаційні заходи із заснування то-
вариства. Проте це був кращий з найкращих виборів, і, безперечно, не 
будучи «батьком» УНТ, М. Грушевський став справжнім творцем «но-
вого огнища української наукової мислі», використавши для розбудови 
нової наукової національної інституції весь унікальний досвід титаніч-
ної праці в НТШ99.  

Упродовж усього 1907 р. тривали гострі дебати щодо друкованого 
органу УНТ. Прихильники «Киевской старины», яка у 1907 р. виходила 
під назвою «Украіна», наполягали на перетворенні її на титульне ви-
дання Українського наукового товариства. М. Грушевський відстоював 
академічну концепцію видавничої діяльності новоутвореної інституції, 
наголошуючи на заснуванні «чисто-наукового українського видавницт-
ва, якого досі бракує в Росії зовсім»100. Він відхилив пропозицію взяти 
                                                 
95 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1.– Спр. 25. — Арк. 148, 148 зв., 151 зв. 

(записи від 1–3 травня (за ст. ст.); 15–16 травня (за ст. ст.); 25–30 червня (за 
ст. ст.) 1907 р.). 

96 Зайцева З. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кі-
нець ХІХ — початок ХХ ст.). — К., 2006. — С. 201–211. 

97 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 148.  
98 ІР НБУВ. — Ф. I. — № 3847. — Арк. 7. 
99 Грушевський М. Українське наукове товариство в Київі й його наукове ви-

давництво // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 8: 1906–1916. — Львів: Світ, 2007. — 
C. 177–184. — (Серія: Історичні студії та розвідки).  

100 Там само. — С. 183; Грушевський О. «Українське Наукове Товариство в 
Київі» та «Історична Секція при Всеукраїнській Академії Наук» в рр. 1914–
1923 // Україна. — К., 1924. — Кн. 4. — С. 181. 
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«Украіну» під опіку наукового товариства, вважаючи, що журнал не 
має чіткої редакційної політики, хибує на двомовність і за структурою 
не відповідає рівню наукових видань. Закриваючи «Украіну», її редак-
тор Володимир Науменко висловив побажання: «Хай зробить ліпше 
той, хто може!»101. Це зміг зробити М. Грушевський, започаткувавши 
«Записки Українського наукового товариства у Київі» на основі багато-
літньої редакторської школи «Записок НТШ». 

«Серед сих ріжноридних інтересів, і занять, і частих переїздів, і 
подорожей головне наукове діло, “Історія України-Руси”, посувалось в 
дещо помалішім темпі», — так вчений підсумовував рік інтенсивної 
праці «між двома українськими крилами»102. 

 
Підготовка перевидання тому 
 

Насправді ж головний життєвий нерв вченого — національний 
наратив української історії — завжди залишався в центрі уваги. Серед 
усіх проектів та задумів Михайла Грушевського, втілення яких він 
інтенсивно розпочав з 1907 р. у Києві, важливе місце зайняло перене-
сення сюди друку власних видань і, насамперед, «Історії України-Руси». 
Такий крок став «наслідком неможливого, чисто заборонного мита на 
українські книжки заграничного друку, яке від минувшого (1906) року 
почали побирати російські комори, безправно підтягнувши українські 
книжки під рубрику “русских”»103. 

Четвертий том став останнім із корпусу фундаментального про-
екту Михайла Грушевського, який було перевидано в доопрацьованому, 
розширеному варіанті. Наступні томи — V–VІІ, ІХ — побачили світ за 
життя автора лише в одному виданні, як і Х, підготовлений до друку 
після смерті історика його донькою. Практично без змін, але через різ-
ні обставини, були перевидані й три частини VІІІ тому104.  
                                                 
101 Зайцева З. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку… 

— С. 241. 
102 Грушевський М. Автобіографія. 1926 р. — С. 236. 
103 Грушевський М. Історія України-Руси. — Київ–Львів, 1907 (Накладом авто-

ра). — Т. VІ . — С. [670]. 
104 Перша і друга частини, випущені відповідно 1913 р. та 1916 р. незначними 

тиражами, за час Першої світової війни стали бібліографічною рідкістю, тому 
автор передрукував їх 1922 р. (Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 
12 кн. — К., 1995. — Т. VІІІ. — Ч. І [репринт 2-го видання]. — С. [2] (Пе-
редмова до 2-го видання); Ч. ІІ [репринт 2-го видання]. — С. [2] (Передмова 
до 2-го видання)). Того ж, 1922 р., за єдиним примірником першого видання, 
що побачило світ бурхливого 1917 р., була повторена і ІІІ частина VІІІ тому. 
Детально колізії цієї частини М. Грушевський описав у передмові до повто-
реного другого видання: «[…] коли мене переведено на житє до Москви, на 
осінь 1916 р., стало для мене можливим довести роботу до межі, котру я по-
ставив для VІІІ тому […]. Не вважаючи на дуже трудні обставини мого зас-
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Окрім того, ІV том у другому виданні став першим серед томів 
«Історії України-Руси», який побачив світ на підросійській Україні. Він 
випередив навіть шостий том, з якого розпочалася акція щодо перене-
сення до Києва друку монументальної історії. Щоб зрозуміти, чому чет-
вертий випередив друк шостого, треба потримати в руках рукопис (ав-
тограф) VІ тому й матеріали до перевидання ІV105. Складати київським 
зецерам з руки М. Грушевського VІ том з численними виправленнями і 
доповненнями було у стократ складніше, аніж набирати з переважно 
друкованого тексту з відносно невеликою кількістю дописок на полях 
чи окремих аркушах106.  

Обставини, що спонукали автора до розширеного видання чет-
вертого тому, слід шукати, насамперед, у стильовому підході Михайла 
Грушевського до всього великого наративу, який змушував його пере-
глядати й поглиблювати окремі позиції, на чому він наголошував у 
передмові до п’ятого тому: «Попередні томи не виходили з моїх рук як 
останнє моє слово, всеоружною Атеною з Зевсової голови, і дані в них 
погляди і розв’язки питань зістаються предметом дальших студій і пере-
вірок»107. Підсумовуючи ці студії і перевірки, вчений писав: «багато 
часу було відда-но переробці для нового видання т. ІV»108.  

Хронологію цього процесу допомагає відтворити унікальне дже-
рело — щоденник історика. Скінчивши 14 березня (за ст. ст.) 1907 р. 
підготовку VІ тому, за декілька днів, 18 березня, вчений «зачав пере-

                                                                                                                  
ланського житя, я на зиму 1916/1917 р. довів до кінця сю працю й почав її 
друкувати в Москві, саме коли почалась революція й покликала мене до 
Київа. Книга друкувалась потім цілий рік, і незадавно перед зірваннєм зно-
син між Україною й Московщиною пішли її останні коректи. Потім я довго 
не мав про неї вістей, і тільки підчас мирових переговорів, літом 1918 р., че-
рез імпровізованих поштарів, які возили пошту з Київа до Москви і назад, я 
передав наказ друкарні випустити книгу — і дістав разом з рахунком оден 
примірник з друкарською розцінкою. Не знаю, чи випустила друкарня книгу 
до книгарень: не бачив і не чув я ніде її сліду, і передруковую тепер з того 
єдиного примірника, який тоді отримав. Не роблю в ній змін, щоб не вносити 
до викладу ніякої “політики”, навіяної подіями останніх літ. Нехай буде та-
кою, якою писалась тоді, коли українців ще не ділила нинішня політика» (Там 
само. — Ч. ІІІ [репринт 2-го видання]. — С. 4). 

105 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 138; Спр. 136. 
106 Численні проблеми з набором шостого тому породили у київських поміч-

ників М. Грушевського думку переписати рукопис (Листування Михайла Гру-
шевського. — Т. 4: Листування М. Грушевського та І. Джиджори / упоряд. 
С. Панькова, В. Пришляк. — К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто; 2008. — 
С. 124. — (Серія «Епістолярні джерела грушевськознавства»)). 

107 Грушевський М. Історія України-Руси. — Львів, 1905 (Накладом автора). — 
Т.V. — С. VІ–VІІ. 

108 Грушевський М. Автобіографія. 1926 р. — С. 236. 
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глядати ІV том до друку»109. Приємно налаштувала на роботу радісна 
звістка: «Дістали приємну новину, що Саша викладає по-українськи». 
Для старшого брата це була надзвичайна подія. Запровадження молод-
шим, Олександром Грушевським, курсу української історії в Новоро-
сійському університеті рідною мовою стало одним із першим здобут-
ків у змаганнях за українські кафедри в підросійських університетах110. 
11–13 травня вчений знову береться за працю над томом. У середині 
травня (18–19) Михайло Грушевський повернувся з Києва в «тиху при-
стань», до Львова, пригніченим. Його переповнювали вагання між дво-
ма настроями: «то надзвич[айна] вражливість на свою репутацію слов-
ну — щось не упустити, не зістатися позаду, і з другого боку — гадки, 
що се все марниця, що все піде в “ніщо”, що немає ніякого значіння не 
тільки слава, популярність еtc., а навіть якась робота для суспільности, 
культури, поступу еtc.»111. Тим часом, одначе, клопоти з четвертим 
томом повернули до рівноваги. Записи про роботу над ним 22 травня 
(за ст. ст.) та 18–24 червня – лаконічні, а 2 липня – розлогіший: «До-
кінчую ІV том; роблю в унів[ерситетській] бібліотеці для історії Унії й 
справляю мапи»112.  

Дослідження збереженого друкарського примірника 1-го видання 
четвертого тому з доповненнями автора до 2-го видання дає змогу вста-
новити декілька принципових змістовних відмінностей між двома ви-
                                                 
109 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 146–146 зв., 147. 
110 Восени 1906 р. О. Грушевський (1877–1942) переїхав до Одеси, де впро-

довж січня 1907 р. — вересня 1908 р. працював в Новоросійському універ-
ситеті на посаді приват-доцента кафедри російської історії історико-філо-
логічного факультету. Вчений був послідовним поборником впровадження 
української мови в наукову сферу. Він першим серед викладачів універси-
тету навесні 1907 р. розпочав викладати спеціальний курс з історії України 
рідною мовою. Однак уже через рік за поданням навчального округу міні-
стерство освіти винесло О. Грушевському догану з попередженням, що про-
довження цих лекцій буде розглядатися як підстава до звільнення. Через 
несприятливі обставини для реалізації своїх починань вчений змушений був 
залишити стіни цієї вищої школи. 

111 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 148 зв.–149. 
112 Там само. — Арк. 149 зв., 151 зв., 152. Збережені доповнення до приміток 

до мапи засвідчують особливу увагу М. Грушевського до нової літератури з 
історичної географії. Сам текст приміток розширився вдвічі, що, звісно, від-
билося і на самій мапі, хоча мапи з виправленнями, на жаль, у справі не збе-
реглося. Серед спеціальних праць вчений відзначив дослідження М. Кордуби, 
А. Яблоновського, видання історичних мап Польщі (1896, 1899 рр.) (Там са-
мо. — Спр. 136. — Арк. 293 зв., 295–295 зв., 296–297). Як «цінний здобу-
ток» відзначив виданий А. Яблоновським «Atlas historyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej», рецензію на який подав 1904 р. в «Записках НТШ» (Грушевський М. 
Твори: У 50 т. — Т. 15. — Львів, 2012. — С. 271–272).  



Михайло Грушевський: Студії та джерела. Кн. 1. 2018 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

85 

даннями113. Насамперед, 1-ше видання мало чотири глави: «І. Окупація 
українсько-руських земель Литвою й Польщею; ІІ. Українсько-руські 
землі під зверхностию Литви й Польщі – на переломі ХІV і ХV в.; 
ІІІ. Українсько-руські землі під зверхностию Литви й Польщі – в ХV 
віці; ІV. Довершеннє інкорпорациї українсько-руських земель Польщі». 
У другому виданні третю главу автор розділив на дві, зазнали редагу-
вання й інші, в результаті чого зміст тому склали п’ять глав: І. Окупа-
ція українських земель Литвою й Польщею; ІІ. Українські землі під 
зверхністю Литви й Польщі — на переломі ХІV і ХV [вв.]; ІІІ. Україн-
ські землі під зверхністю Литви й Польщі від середини ХV віка до по-
чатків ХVІ-го; ІV. Зміни в українських степах і на Чорноморю. Сфор-
мованнє Кримської орди й татарські спустошення; V. Політичні обста-
вини в ХVІ в. — влученнє українських земель до Польщі»114. 

Принципово новим у 2-му виданні ІV тому стало впровадження 
автором нової термінологічної формули: «українсько-руський» у наз-
вах глав і тексті (хоча і не всюди) він власноруч виправляє на «україн-
ський»115. Це був той час, коли поступово, але послідовно М. Грушев-
ський покінчує з рутенством, відмовляється від двочленного терміна 
“Україна-Русь”, сконструйованого О. Барвінським та поширеного В. Ан-
тоновичем і О. Кониським, та переходить від терміна «Україна-Русь» до 
«України», від «українсько-руський» до «український», а тому і попе-
редні, і нові форми зустрічаються на сторінках четвертого тому.  

Розвій українського національного життя на початку ХХ ст. впли-
нув на впровадження вченим термінологічних новацій: поширення топо-
німа «Україна» та етноніма «українці» в статусі національного імені. 
Як будівничий модерної української нації М. Грушевський послідовно 
підкреслював, що «самоусвідомлений народ не може залишатися без 
імені»116.  

                                                 
113 ЦДІАК України. — Ф. 1235.– Оп. 1. — Спр. 136. 
114 Первісний варіант ІV глави мав назву: «Українські землі з середини ХV віка 

до початків ХVІ в. Сформованнє Кримької орди і татарські спустошення» 
(Там само. — Арк. 137). 

115 Окрім перших томів «Історії України-Руси», М. Грушевський широко вжи-
вав формулу «Україна-Русь», «українсько-руський» у виданнях НТШ, кон-
цептуальній статті «Звичайна схема “русскої” історії й справа раціонального 
укладу історії східного слов’янства» (1904). За спостереженнями С. Плохія, 
саме ця стаття стала останньою для поширення цього терміна. Уже в «Очер-
ке истории украинского народа» (1904) вчений відмовився від «України-Ру-
си» на користь «України» (Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія 
Михайла Грушевського. — С. 179).  

116 Грушевський М. Україна і українство // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 3: 
1907 — березень 1917. — Львів: Світ, 2005. — C. 141. — (Серія: Суспільно-
політичні твори). 
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Як автор націотворчого гранд-наративу, М. Грушевський у вступ-
них замітках до 3-го видання І тому «Історії України-Руси» (1913) по-
яснював введення до наукового обігу імені «Україна»: «В міру того як 
зростала свідомість тяглости і безпреривности етнографічно-національ-
ного українського життя, се українське ім’я розширялося на всю істо-
рію українського народу. Щоб підчеркнути зв’язки нового українського 
житя з його старими традиціями, се українське ім’я уживано також (в 
останній чверти минулого столітя) в зложеній формі “Україна-Русь”, 
“українсько-руський”: старе традиційне ім’я зв’язано з новим терміном 
національного відродження і руху. Але останніми часами все в ширше 
уживаннє і в українській і в иньших літературах входить просте ім’я 
“Україна”, “український”, витісняючи інші назви. В дальшім викладі 
буде уживатися як сей новий термін, так і старий “Русь”, “руський”, 
“староруський”, і зложений — “українсько-руський”, відповідно до часу 
і понятя, про який йде мова, хоч властиве значіннє їх одно — вони оз-
начають те, що ми мислимо тепер як український народ»117. 

Одночасно з впровадженням нового терміна до наукового обігу, 
вчений активно виступав за вкорінення його в суспільно-політичній 
сфері, зокрема, в назві новопосталого українського клубу австрійсько-
го парламенту. У статті «Геть з рутенством!» він наголошував: «З тер-
мінами “руський”, “ruthenisch”, “малоруський”, “український” зв’язана 
ціла скаля національного поступу, ціла еволюція національної українсь-
кої ідеї […]. Сформування в теперішній хвилі “Українського” (ukrai-
nisch) клубу в віденськім парламенті було б величавою маніфестацією 
новочасного українського руху, одності українського народу, солідар-
ності українства австрійського і російського, і се скріпило б моральні 
сили як того, так і другого, – як українського руху в Росії, так і нашого 
національного поступу в Австрії»118. Єдине національне ім’я пов’язує 
зі спільними коренями та безперервністю історичного життя україн-
ського народу119. Термінологічні ініціативи М. Грушевського відразу 
викликали дискусію в наукових колах, сфокусували на них увагу й 
діячі правомонархічного табору. Один із його представників, А. Сторо-
женко, наголосив, що з початку ХХ ст. всюди, «на кожній сторінці 
українофільських друкованих органів замайоріли тисячі слів: “Україна”, 
“український”; запанувала “українська” мода. Проф. Грушевський за-
                                                 
117 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. І [репринт 3-го видання]. — С. 2.  
118 Вперше стаття опублікована в львівській газеті «Діло» (1907. — Ч. 129. — 

22 (9) червня. — С. 1–2). Передрук: Грушевський М. «Геть з рутенством!» // 
Там само. — С. 29–32. 

119 Грушевський М. «Кінець рутенству!» // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 2: 
1907–1914. — Львів: Світ, 2005. — C. 50–60. — (Серія: Суспільно-політичні 
твори); його ж. Українці // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 3: 1907 — березень 
1917. — Львів: Світ, 2005. — C. 86. — (Серія: Суспільно-політичні твори); 
його ж. Україна і українство // Там само. — С. 140–142. 
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провадив навіть звичай зубоскалити над малоросіянами, які називали 
себе цим народним іменем, беручи в лапки буцімто їхні слова: “ми та-
кож малороси”»120. 

За набутим досвідом перевидання попередніх трьох томів «Істо-
рії України-Руси» вчений і цього разу використав розшитий книжко-
вий блок першого видання, на сторінки якого вносив доповнення та 
виправлення121. Загалом таких виправлень небагато, окремі з них пода-
но на полях, деякі — на окремих аркушах у вигляді рукописних текстів. 
Серед свіжих текстів варто відзначити «загальний погляд», який від-
крив нову четверту главу, значно доповнено й кінець п’ятої122. Прикін-
цеві примітки, які були подані після основного тексту в першому ви-
данні, переформатовані: посилання на літературу та джерела виділені 
для перенесення посторінково, а виокремленим розлогим історіогра-
фічно-бібліографічним екскурсам автор надав відповідно 49 заголовків. 
І хоча нових праць до тематики тому після 1903 р. було не густо, 
М. Грушевський «звертав багато уваги на здобутки історіографії на тім 
полі», ретельно вистудіював їх, про що свідчить найбільша кількість 
доповнень саме до оглядів наукової літератури123. 

 
Історіографічні нотатки 
 

Історична думка переходової, литовсько-польської доби, як і 
попередньої давньоруської, була представлена передовсім літописами. 
Джерелом «першорядної ваги» для студіювання епохи М. Грушевський 
називає «русько-литовський» літописний цикл другої чверті ХV ст.124 
                                                 
120 Стороженко А. В. Происхождение и сущность украинофильства. — 2-е 

изд. — К.: Типограф. С. В. Кульженко, 1912. — С. 43. 
121 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 136. Справа складається з 

302 аркушів, з них арк. 1–207 зв. — текст з доповненнями, виправленнями 
та рукописними вставками на окремих 30 аркушах; арк. 208–292 зв. — при-
мітки з назвами оглядів рукою М. Грушевського, численними доповненнями 
на полях та окремих аркушах; арк. 293–297 — примітки до мапи з доповнен-
нями (сама мапа відсутня); арк. 298–302 зв. — зміст з виправленнями відпо-
відно до нового видання. 

122 Там само. — Арк. 137–137 зв.; Арк. 201–205 зв.  
123 Грушевський М. Новіша література по історії В[еликого] кн[язівства] Ли-

товського. Критичний огляд // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 8: 1906–1916. — 
Львів: Світ, 2007. — C. 285. — (Серія: Історичні студії та розвідки). 

124 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІV [репринт 2-го видання]. — 
С. 425. Пізніше, у 1914 р., М. Грушевський подав узагальнено-критичний по-
гляд на це джерело: «[…] корпус литовських літописей (ХVІІ т. «Полного 
собрания [русских] летописей») приніс чимало цінного, а ще більше, так би 
сказати, розв’язав руки і сумління дослідників, показавши, в чім вони не 
повинні сподіватися чогось від сих літописей, що так давно зіставалися за-
чарованим скарбом для ширших кругів дослідників […]. І взагалі треба ска-
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Цими літописами М. Грушевський зацікавився ще наприкінці ХІХ ст., 
коли їх дослідження лише починалося125. Його стаття «Похвала в[ели-
кому] кн[язю] Витовту, кілька уваг про склад Найдавнішої русько-ли-
товської літописі», опублікована 1895 р. в «Записках НТШ», стала важ-
ливим доробком у цій царині126. Як голова нетитулованої національної 
академічної інституції та редактор її титульного органу, «Записок 
НТШ», М. Грушевський дбав про введення до наукового обігу різно-
манітних джерел з історії України під владою Литви та Польщі. У коло 
його дослідницьких зацікавлень потрапляли не лише знакові хроніки, 
але й інші пам’ятки цього перехідного періоду національної історії. 
Ґрунтовний підхід, детальний аналіз дав змогу історикові простежити 
традиції, стилістично-змістовні особливості, нові історіографічні та літе-
ратурні форми літописів, спричинені спільним проживанням в одній 
державі кількох народностей, тощо127. У результаті джерельні лакуни 
української історії ХІV–ХVІ віків помалу заповнюються публікацями 
низки документів, статтями та рецензіями, підготовленими як самим 
Михайлом Грушевським, так і колегами з фаху (Петром Івановим, 
Антонієм Прохаскою, Михайлом Зубрицьким, Омеляном Терлецьким, 
Олександром Лотоцьким), а згодом і учнями (Стефаном Рудницьким, 
Стефаном Томашівським, Олександром Сушком)128.  

Працюючи над розширеним виданням четвертого тому, вчений 
нетерпляче очікував виходу повного зводу «русько-литовських» літо-
писів за всіма відомими кодексами, версіями та редакціями, який по 
довгих п’ятдесятилітніх заходах готувався до друку Петербурзькою 
археографічною комісією у корпусі «Полного собрания русских лето-
писей»129. Користуючись приятельськими взаєминами, львівський про-
фесор звернувся до одного з упорядників літописів Олексія Шахматова. 
26 (12) травня 1907 р. Михайло Грушевський писав до Петербурга: «В 
настоящее время я приготовляю новое издание ІV тома своей “Исто-
                                                                                                                  

зати, що видавництво матеріалів сильно відстало від розвою наукового дослі-
ду литовської доби і не доганяє його» (Грушевський М. Новіша література 
по історії В[еликого] кн[язівства] Литовського. Критичний огляд. — С. 285). 

125 М. Грушевський називав ці літописи русько-литовськими, 1907 р. в «Пол-
ном собрании русских летописей» вони вийшли як західноруські, в сучасній 
літературі за ними закріпилася назва білорусько-литовських.  

126 Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 5. — Львів, 2003. — С. 50–63, 418–420. 
127 Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Михайло Грушевський як дослідник 

української історіографії. — Київ; Дрогобич, 2005. — С. 160–170. 
128 Грушевський М. Львівське наукове товариство імені Шевченка і його внески 

у вивчення Південної Русі // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 1: 1894–1907. — 
Львів: Світ, 2002. — C. 515–517. — (Серія: Суспільно-політичні твори). 

129 Про колізії, пов’язані з цим виданням, див.: Улащик Н. Подготовка к печа-
ти и издание тома ХVІІ «Полного собрания русских летописей» // Летописи 
и хроники. 1973. — М., 1974. — С. 360–368. 
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рии Украины”, где речь идет между прочим и о литовских событиях 
ХІV–ХV вв. Необходимо, нужно бы мне просмотреть Ваш сборник ли-
товских летописей, по слухам, давно напечатанный. Не могли ли бы Вы 
ссудить меня корректурным экземпляром, хотя бы заимообразно: я воз-
вратил бы его в случае в самоскорейшем времени. Не откажите, пожа-
луйста, в этой научной услуге: том мой должен выйти в августе, так 
что мне желательно бы просмотреть Ваш сборник немедля, хотя бы в 
самое короткое время»130. Перебуваючи на той час на відпочинку, 
Олексій Шахматов все ж не відмовив колезі у науковій послузі. Він 
обіцяв надіслати запит на свій примірник і переслати його до Львова, 
зауваживши, що не вповні задоволений збіркою, основна робота з упо-
рядкування якої належала Станіславові Пташицькому. 

Певно, через усі пересилки М. Грушевський отримав відбиток ви-
дання «Западнорусских летописей» уже на час літніх вакацій у Криво-
рівні131. Щоденникова нотатка від 22 (9) серпня 1907 р. зафіксувала ре-
зультат епістолярного діалогу Михайла Грушевського з Олексієм Шах-
матовим: «Дощ. Я сиджу коло Литовських літописей (т. ХVІІ) — якраз 
дощова справа»132. Дотримуючись правил наукової етики, у примітках 
до другого видання четвертого тому «Історії України-Руси» вчений 
зауважував, що мав нагоду познайомитись з цим томом «русько-литов-
ських» літописів, ще не випущеним у світ. Впорядковані тексти вчений 
використав для обґрунтування чи спростування окремих сюжетів та 
версій133. 

На час написання і особливо перевидання четвертого тому «Істо-
рії України-Руси» вже постала й гідно заявила про себе історична шко-
ла Михайла Грушевського134. Це унікальне явище в українській історіо-
графії неперевершене досі як монументальною постаттю вчителя, так і 
                                                 
130 Макаров В. І. Листування М. С. Грушевського й О. О. Шахматова // Україн-

ський історичний журнал. — 1996. — № 5. — С. 94. 
131 Полное собрание русских летописей. — СПб., 1907. — Т. ХVІІ: Западно-

русские летописи. 
132 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 156. 
133 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІV [репринт 2-го видання]. — 

С. 425, 430, 432, 457. Збереглися ці автографи-доповнення до історіографіч-
них оглядів, написані на окремих аркушах або на полях аркушів 1-го видан-
ня (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 136.– Арк. 209, 217, 236–
236 зв.). У шостому томі М. Грушевський також наголошував, що ознайо-
мився з підготовленим корпусом «русько-литовських» літописів тоді, коли 
том уже друкувався (Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. — 
К., 1995. — Т. VІ [репринт 1-го видання 1907 р.]. — С. 356). У цьому ж 
шостому томі він подав загальну характеристику джерела та наголошував, 
що брак публікацій текстів «русько-литовських» літописів гальмував по-
дальші студії над ними (Там само. — С. 356–361). 

134 Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. — 
Львів: Світ, 2016. — 440 с. 
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здобутками учнів. Великий національний наратив мав великий вплив 
на формування дослідницьких зацікавлень вихованців, адже вчений зво-
див його на їхніх очах, «впроваджуючи їх до середини своєї ляборато-
рії, дозволяючи, а навіть помагаючи їм слідкувати за кожним каменем, 
вкладеним до тієї будови»135. Залучаючи молодих адептів історичної 
науки до розробки найактуальніших тем та археографічних студій, під-
тримуючи їх стипендіями й субсидіями, він з гордістю посилався у 
своїй праці на їхні, часом перші, наукові дослідження. Така «поведін-
ка» вчителя виходила із засад наукової школи — презентувати у нау-
ковому світі імена та здобутки її представників. А вони швидко опано-
вували науковий інструментарій і переходили від рефератів до само-
стійних оцінок, від дрібних праць в Miscellanea до самостійних розві-
док136.  

М. Грушевський не лише підносив авторитет своїх учнів, але й 
завзято захищав їхню честь перед «злобними напастями». Так історик 
назвав свій публічний протест проти необґрунтованих закидів польсь-
кої преси щодо наукового рівня українського студентства137. Конфлікт 
виник після оголошення восени 1907 р. конкурсу на стипендію для 
наукових студій українських студентів, фундовану польським земле-
власником, українофілом Константином Володковичем138. Проведення 
конкурсу меценат доручив Українському педагогічному товариству, ку-
раторами фонду були призначені Олександр Барвінський, Богдан Леп-
кий та Кирило Студинський. «Оцінити» майбутніх претендентів взявся 
краківський часопис «Świat Słowiański», де й з’явилася упереджена стат-
тя «Роłska Fundacya dla Rusinów». 

Ця «латка», пришита українській молоді, збурила Михайла Гру-
шевського: «І все-таки, кажу це з притиском, чиста неправда, ніби укра-
їнська молодіж так “розполітикувалася”, що стратила всякі наукові інте-
реси й перестала видавати з-поміж себе одиниці з науковими кваліфі-
каціями»139. Як професор університету й голова Наукового товариства 
імені Шевченка, під крилом якого ґуртувалися молоді наукові сили, 
                                                 
135 Кордуба М. Грушевський як учений // Український історик. — 1984. — 

Ч. 1–4. — С. 41. 
136 Грушевський М. Автобіографія. 1906 р. — С. 204. 
137 Грушевський М. Злобна напасть // Діло. — 1907. — Ч. 246. — 14 (1) лис-

топада. — С. 1. Передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 3: 1907 — 
березень 1917. — Львів: Світ, 2005. — C. 39–43. — (Серія: Суспільно-полі-
тичні твори). 

138 Журавлі повертаються… З епістолярної спадщини Богдана Лепкого / Упо-
ряд., авт. передм., прим. і комент. В. Качкан. — Львів, 2001. — С. 48, 50, 52–
53, 55–56, 65, 78, 80–81. 

139 Грушевський М. Злобна напасть // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 3: 1907 — 
березень 1917. — Львів: Світ, 2005. — C. 39. — (Серія: Сус-пільно-політич-
ні твори). 
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М. Грушевський назвав імена студентів, які від університетської сеце-
сії 1901 р. заявили про себе самостійною працею: Богдан Барвінський, 
Богдан Бучинський, Василь Герасимчук, Федір Голійчук, Іван Джи-
джора, Іван Кревецький, Іван Крип’якевич, Зенон Кузеля, Іван Созан-
ський, Федір Срібний, Олександр Сушко та інші. За збігом обставин, 
це була генерація, яка виросла науково в міжчасі написання четвертого 
тому та його перевидання: 1901–1907 рр.  

Серед названих учнів були «автор більшої праці з історії Вел[и-
кого] кн[язівства] Литовського і кількох дрібнійших статей і заміток» 
Б. Барвінський та покійний Б. Бучинський, «що незважаючи на заінте-
ресованє “політикою” інтензивно працював над історією України ХV–
XVІ в.»140. Саме на їхні студії, тематично споріднені з політичними 
відносинами ХІV–ХVІ віків, М. Грушевський звертає увагу читача у 
перевиданні четвертого тому, аналізуючи той незначний історіографіч-
ний доробок після написання тому в 1901 р.141. 

Так, у бібліографічному огляді «Література подій по смерти Ви-
товта» автор називає дослідження стипендіата фундації Володковича 
Богдана Барвінського — «Жиґимонт Кейстутович — великий князь ли-
товско-руский (1432–1440 рр.). Історична монографія» (Жовква, 1905). 
Ця студія була виконана під опікою професора Грушевського. Про пе-
ребіг роботи над темою Б. Барвінський детально інформував учителя у 
листах, звертаючись за консультаціями, допомогою з рідкісними видан-
нями та дякуючи «за клопіт, за прихильну раду»142. Проте це не стало 
перешкодою до критичного освітлення монографії, про що зауважено 
у примітках ІV тому: «старанно зроблений перегляд матеріалу, хоч не 
поглиблений і мало оригінальний взагалі»143.  
                                                 
140 Грушевський М. Злобна напасть // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 3: 1907 — 

березень 1917. — С. 40. Яскраві спогади про свого студентського товариша, 
з яким пройшов школу «історичних вправ» («історичного семінару») М. Гру-
шевського, залишив І. Крип’якевич: «…найбільш вникливим аналітиком був 
Бучинський, що спеціалізувався у середньовіччі, дуже глибоко розумів епоху і 
розмови з ним давали незвичайно багато користи» (Крип’якевич І. Спогади 
(Автобіографія) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, дер-
жавність. — Львів, 2001. — Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, 
науці, суспільстві. — С. 90). 

141 Імена учнів та їхні праці дописані автором на полях приміток до 1-го ви-
дання (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 136. — Арк. 258 зв.). 

142 Там само. — Спр. 334. — Арк. 1–11 зв. 
143 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІV [репринт 2-го видання]. — 

С. 477. Див. також: Дзьобан О. Богдан Барвінський — український історик, 
педагог, бібліотекар, архівіст, журналіст (За архівними матеріалами) // Укра-
їнська періодика: історія і сучасність / Доповіді та повідомлення п’ятої Все-
укр. наук.-теорет. конф. 27–28 листопада 1998 р. — Львів, 1999. — С. 546–
551. 
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Своєрідною шаною пам’яті й нерозкритого таланту стали згадки 
на сторінках розширеного ІV тому «Історії України-Руси» праць 24-річ-
ного Богдана Бучинського. Восени 1901 р. громадський діяч, фолькло-
рист і етнограф Мелітон Бучинський доручив свого сина як майбут-
нього слухача-історика Львівського університету опіці Михайла Гру-
шевського. Запальна вдача кинула студента у вир боротьби за самостій-
ний український університет у Львові та не дозволила довести до кінця 
розпочаті студії. І все ж згадки про дві єдині статті, опубліковані за 
коротке життя молодого вченого – «Кілька причинків до часів вел[и-
кого] князя Свитригайла (1430–1433)» та «Новійші праці по історії 
Вел[икого] кн[язівства] Литовського в ХV віці» – увійшли до великого 
національного наративу144. Ці праці, як і студії Б. Барвінського, були 
написані під безпосереднім керівництвом М. Грушевського, про що 
свідчать збережені епістолярні джерела145. Звістку про передчасну 
смерть свого учня професор Грушевський отримав 15 (2) липня 1907 р., 
саме в той день, коли закінчував перегляд та доповнення ІV тому146. 
Згадуючи про перше знайомство та все швидкоплинне життя студента, 
у некрологічній замітці вчений наголошував: «[…] покійник просив 
одного з товаришів зайнятися його працями в разі смерти й приладити 
до друку. Се поручення покійника буде правдоподібно сповнене, і нау-
кова спадщина, підготовлена на стільки, що може появитися в друку, 
буде опублікована як пам’ятка по предчасно страченім молодім адепті 
історичної науки»147. І вчитель виконав цю обіцянку, опублікувавши в 
«Записках НТШ» та «Записках Українського наукового товариства в 
Київі» всі його праці148. 

Особлива увага автора «Історії України-Руси» до нових наукових 
здобутків у проблемно-тематичній царині ІV тому відбилася і в його 
рецензіях, з яких постає ерудит з енциклопедичними, фундаментальни-
ми знаннями й чіткою позицією творця великого національного нара-
тиву. Як слушно відзначають сучасні дослідники, рецензійна діяль-
ність М. Грушевського стала унікальним історіографічним явищем в 

                                                 
144 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІV [репринт 2-го видання]. — 

С. 477, 481. Названі праці Б. Бучинського опубліковані: ЗНТШ. — Львів, 
1907. — Т. LXXVІ. — С. 117–142; ЗНТШ. — Львів, 1907. — Т. LXXV. — С. 
131–166. 

145 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 370. 
146 Там само. — Спр. 25. — Арк. 152. 
147 Грушевський М. Богдан Бучинський. Посмертна згадка // його ж. Твори: У 

50 т. — Т. 8: 1906–1916. — Львів: Світ, 2007. — C. 542. — (Серія: Історичні 
студії та розвідки). 

148 Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 3: 1907 — березень 1917. — Львів: 
Світ, 2005. — C. 553. — (Серія: Суспільно-політичні твори); його ж. Твори: У 
50 т. — Т. 8: 1906–1916. — Львів: Світ, 2007. — C. 679–680. — (Серія: 
Історичні студії та розвідки). 



Михайло Грушевський: Студії та джерела. Кн. 1. 2018 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

93 

українському інтелектуальному просторі та була нерозривно пов’язана 
з його науковою спадщиною і, насамперед, великою історією. Рецензії 
стали важливими складниками відомих та неповторних “грушевичівсь-
ких” бібліографічно-історіографічних приміток (фактично ніхто після 
нього в українській історіографії не застосовував їх), вміщених напри-
кінці кожного тому «Історії України-Руси»149. На цій складовій науко-
вого апарату монументального проекту наголошував ще учень Михай-
ла Грушевського Василь Герасимчук: «Отсими примітками автор не-
мов зазначує, що свого труду не уважає за альфу й омегу на будуче. 
Показуючи нам матеріял ріжних верств своєї будови, він подає заразом 
вказівки і ключ майбутнім робітникам-дослідникам»150. 

Праці російських та польських вчених М. Грушевський розглядав, 
насамперед, з точки зору дослідження українських земель, негативно 
реагуючи на необізнаність із сучасним станом українознавства. Вчений 
принципово, але обґрунтовано виступав проти польських та російських 
історіографічних концепцій, спрямованих на заперечення історичної 
самобутності українського народу: «Спадщина історичної Польщі 
тяжким каменем лежить на сучасній Польщі. Виходячи з становища 
тої історичної Польщі, сучасні польські учені трактують Україну-Русь, 
Білорусь, Литву як домени польської науки, що ex officio [досл.: з 
обов’язку; тут: автоматично] мусять входити в круг польських дослі-
дів, так само як учені всеросійського напряму втягають ті ж самі пред-
мети в круг російської науки як її інтегральні складники»151.  

Незалежно від приналежності автора до тої чи іншої історичної 
школи, М. Грушевський особливо гостро та іронічно наголошував на 
дилетантському характері та компілятивності окремих «безвартісних 
статейок», публікаціях вже давно виданих джерел, ігноруванні автен-
тичними пам’ятками та правилами їхнього археографічного опрацю-
вання, незнанні «новішої» літератури тощо. Такі важливі зауваження 
вчений розглядав як свій фаховий обов’язок. Одночасно з великим 
задоволенням відтіняв якісні грані, відзначав об’єктивність та широкий 
контекст поважних досліджень, які стали «цінними вкладками» в істо-
ричну літературу. Коло авторів, наукові інтереси яких були пов’язані з 
перехідним, литовсько-польським періодом української історії, завжди 
залишалося в орбіті рецензійних вправ професора Грушевського: Ан-
тоній Прохаска, Олександр Яблоновський, Станіслав Кутшеба, Фріде-
рік Папе, Матвій Любавський, Митрофан Довнар-Запольський, Іван 
                                                 
149 Капраль М., Фелонюк А. Рецензійна діяльність Михайла Грушевського у 

1905–1913 рр. // Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 15: 1898–1904. — Львів: 
Світ, 2012. — C. VІ. — (Серія: Рецензії та огляди). 

150 Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України // Записки 
НТШ. — Львів, 1922. — Т. СХХХІІІ. — С. 10.  

151 Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 15: 1898–1904. — Львів: Світ, 2012. — 
C. 243. — (Серія: Рецензії та огляди). 
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Лаппо та інші. Нові праці цих вчених він аналізує і в примітках до ІV 
тому152. І в подальшому джерела та література з історії України литов-
сько-польської доби не залишалися поза увагою вченого, про що свід-
чить, зокрема, його ґрунтовний огляд «Новіша література по історії 
В[еликого] кн[язівства] Литовського», що вийшов 1916 р. в «Українсь-
кому науковому збірнику»153.  

 
Друк розширеного видання 
 

Ще не завершивши повністю нову редакцію розширеного ІV тому, 
М. Грушевський розгорнув справу з підготовкою праці до друку. Пара-
лельно з досить повільним набором шостого тому, з початком червня 
1907 р. у Києві взялись до четвертого, плануючи видати його вже в 
серпні. Проте перша спроба «друкування поза очима» спричинила цілу 
низку проблем, які вчений намагався упередити. Для розгортання на 
київськім ґрунті «Літературно-наукового вістника» ще від початку 
1907 р. М. Грушевський спровадив зі Львова свого учня й близького 
приятеля Івана Джиджору, на руки якого впала також нелегка й не 
відома йому справа організації видання великої історії вчителя154. Оці-
нюючи свою роль, молодий адепт української науки писав: «Грушевсь-
кий просто здоровлє тратить, організуючи тутешну місцеву й позаміс-
цеву українську громаду, я ж, де тільки в чім можу, помогаю йому. 
[…] В кождім разі наш Київ тепер в порівнянню до других досить вже 
добре зачинає презентуватися»155. Як і його вчитель, Іван Джиджора 
був закоханий у Київ, називаючи його «Містом Богів»156. 

Вчений усвідомлював, що київські друкарі не мали досвіду скла-
дати українською, тому для налагодження видавничого процесу він на-
мовив поїхати до Києва вправного львівського зецера Юрія Сидоряка, 
який набув двадцятилітнього досвіду друкарської майстерності в часо-
писі «Діло». Окрім того, до команди, яка працювала над підготовкою 
до видання розширеного четвертого тому, влився й львівський корек-
тор Василь Скрипчук.  

Листи членів цього «києво-львівського видавничого товариства» 
і, насамперед, збережений епістолярний діалог Михайла Грушевського 
з Іваном Джиджорою зафіксували всі колізії виходу в світ даного то-
                                                 
152 Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 15. — С. 217–272; Т. 16. — С. 77–121. 
153 Грушевський М. Новіша література по історії В[еликого] кн[язівства] Ли-

товського. Критичний огляд // його ж. Твори: У 50 т. — Т. 8: 1906–1916. — 
Львів: Світ, 2007. — C. 285–302. — (Серія: Історичні студії та розвідки). 

154 Пришляк В. Михайло Грушевський та Іван Джиджора: учитель і учень у 
світлі взаємного листування // Листування Михайла Грушевського. — Т. 4: 
Листування М. Грушевського та І. Джиджори. — С. 11–47. 

155 ЦДІАЛ України. — Ф. 309. — Оп. 1.– Спр. 2317. — Арк. 13. 
156 Там само. — Арк. 24 зв. – 25. 
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му157. Як «Літературно-науковий вістник», так і ІV і VІ томи «Історії 
України-Руси» друкувалися в «Друкарні Петра Барського», яка місти-
лася на Хрещатику, 40 (будинок не зберігся). На той час власником 
друкарні був Костянтин Петрович Григорович-Барський — молодший 
син Петра Олександровича Григоровича-Барського (1822–1907). «То бу-
ла звичайна собі московська друкарня, досі нічого українського не дру-
кувала. Складачі по-українськи складали поволі, бо не вміли читати 
рукописів і робили безліч помилок», — згадував пізніше багатолітній 
завідувач видавничих справ Михайла Грушевського у Києві Юрій Ти-
щенко158. 

Саме на голови цих київських зецерів, які припускалися числен-
них помилок, «скандальних пропусків» щодо вставок, використовували 
«чужі літери», ігнорували всі виправлення в першій коректі, вимагали 
доплат за набір українською як за іноземну мову, нарікали на якість 
рукописів, сипалось найбільше нарікань у листах І. Джиджори, Ю. Си-
доряка та В. Скрипчука до М. Грушевського. А Ю. Сидоряку доводи-
лось після них «ламати» набори, вносячи коректурні правки та про-
пуски. Імена цих «горе-складачів» — Зайцева, Забіяки й Запорожця — 
увійшли також в історію ІV тому: вони зафіксовані на полях робочого 
примірника тому з доповненнями автора до 2-го видання159. 

Справжнім скандалом обернулися київським друкарям їхні чер-
гові «непорядки» – друк понад визначений наклад зайвих примірників 
ІV та VІ томів «Історії України-Руси» для реалізації без відома автора. 
Про це повідомляв у своїх листах Ю. Сидоряк, який займався складан-
ням томів і мав точні відомості про реальний наклад (надрукували 
2075 примірників ІV тому замість 2000, 2060 примірників VІ — замість 
2000)160. Ця інформація має і позитивний аспект, адже подає важливі 
відомості про наклад томів, чого не зазначали в тогочасних виданнях. 
Але тоді ця історія викликала обурення, особливо у Ю. Тищенка, який 
замістив І. Джиджору на початку вересня 1907 р. Відразу після виходу 
ІV тому він мав розмову з управителем друкарні і той «обіцяв повер-
нути все, що зістанеться, і не одмовлявся, що надруковано більше»161.  
                                                 
157 Листування Михайла Грушевського. — Т. 4: Листування М. Грушевського 

та І. Джиджори. — С. 78–153; ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 
741 (листи Ю. Сидоряка до М. Грушевського); Там само. — Спр. 751 (листи 
В. Скрипчука до М. Грушевського). 

158 Тищенко (Сірий) Ю. З моїх зустрічей: Спогади. — К., 1997. — С. 33.  
159 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 136. — Арк. 15, 15 зв., 19, 25, 

43, 90, 119, 125, 131 зв., 139, 146, 155, 158, 161, 167 зв., 175, 188, 249, 253. 
160 Там само. — Спр. 741. — Арк. 73. 
161 Лист Ю.Тищенка до М. Грушевського від 20 жовтня 1907 р. // Листування 

Михайла Грушевського. — Т. 6: Листування М. Грушевського та Ю. Тищен-
ка / упоряд. О. Мельник. — К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто; 2012. — 
С. 52. — (Серія «Епістолярні джерела грушевськознавства»).  
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Долаючи всі ці перешкоди та набуваючи досвіду, помічники 
М. Грушевського намагалися «якмога найбільш посунути наперед» 
справу набору, коректи та друку «Історії», хоча й не обіцяли бути 
«мудрими зміями»162. Набрані, видрукувані та вичитані в ході першої 
коректи аркуші разом з авторським оригіналом тому посилалися до 
Львова чи Криворівні. Особливо активізувалися роботи на початку лип-
ня і в серпні163. На 23 (10) серпня вже дійшли до головної лабораторії 
автора — приміток, і М. Грушевський зажадав вислати їх до Криворівні, 
«бо мушу тут упорядкувати остаточно до друку»164. Власне, завдяки 
цьому листу, маємо ще одну важливу хронологічну позицію щодо ро-
боти автора над підготовкою до друку розширеного видання ІV тому: 
доповнювати та редагувати примітки він розпочав приблизно 27 (14) 
серпня 1907 р.165. А тим часом, доки професор працював над головним 
науковим апаратом, його учень І. Джиджора отримав розпорядження 
до 8 жовтня (25 вересня) якнайшвидше завершити роботу з підготовки 
покажчика166. 

Власне, вересень став вирішальним у виході 2-го видання ІV 
тому. М. Грушевський усвідомлював необхідність своєї присутності в 
Києві на його фініші. 9 вересня (27 серпня) 1907 р. він надіслав до Ки-
єва чергову вказівку: «На 5–6/ІХ [за ст. ст.], себто на мій приїзд, Сидо-
ряк має приготувати багато зецерів, багато корпусу167 (приміток etc. 
буде аркушів на 5), і тоді форсовно буде складатися ІV том, поки я буду 
в Київі яких 3 тижні, щоб скінчити й випустити. Упередіть його»168. 

З приїздом Михайла Грушевського, який пробув у Києві рівно 
місяць (з 4 вересня до 4 жовтня (за ст. ст.) 1907 р.), «зачали форсувати 
ІV том та застрягли за браком корпусу. Відносини з друкарнею Барсь-
кого взагалі скисли й так і не вийшли з тої кислоти аж до самого мого 
виїзду […]. Переговорював з Кульженком і ин[ьшими]»169. Полагоджу-
                                                 
162 Листування Михайла Грушевського. — Т. 4: Листування М. Грушевського 

та І. Джиджори. — С. 79–80. 
163 Там само. — С. 93–95, 104, 106, 110–143. 
164 Там само. — С. 125, 136. 
165 Примітки вислані з Києва 25 (12) серпня 1907 р. (Там само. — С. 136). 
166 Там само. — С. 151. 
167 Корпус — типографський шрифт, кегль якого становить 10 пунктів. 
168 Листування Михайла Грушевського. — Т. 4: Листування М. Грушевського 

та І. Джиджори. — С. 151. 
169 ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 159–161 зв. Усі ці 

непорозуміння спричинили до розірвання угоди: К. Григорович-Барський 
повідомив М. Грушевського, що з 1 січня 1908 р. не буде друкувати «Літера-
турно-науковий вістник» (Там само. — Спр. 97. — Арк. 12 (лист від 23 лис-
топада (за ст. ст.) 1907 р.). Наприкінці січня 1908 р. М. Грушевський подав до 
київського губернатора заяву про перенесення друку ЛНВ до друкарні Пер-
шої київської артілі друкарської справи (Там само. — Ф. 295. — Оп. 1. — 
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ючи всі інші київські справи — зустрічі з університетською професу-
рою, загальні збори Українського наукового товариства, затвердження 
плану організації секцій та перші наукові засідання товариства — вче-
ний все відкладав від’їзд із надією, що «може ІV том вийде при мині. 
Але надія ся не збулась»170.  

Історик повернувся до Львова, так і не дочекавшись виходу тому, 
який побачив світ невдовзі, не пізніше 16 жовтня (за ст. ст.) 1907 р. За-
вершальні акорди виходу розширеного видання ІV тому випали вже 
Юрію Тищенку, а Іван Джиджора повернувся до улюбленої справи — 
наукових студій Гетьманщини. «В середу по обіді “Історія” вийде з 
друку», — писав до Львова 9 жовтня (за ст. ст.) 1907 р. Ю.Тищенко171. 
Наступною середою після 9-го було 16 жовтня, яке можемо вважати 
днем народження доповненого й розширеного ІV тому «Історії Украї-
ни-Руси»172. До Львова примірники нового видання надійшли 30 жовт-
ня (за ст. ст.) 1907 р., розвіявши занепокоєння вченого173.  

У світ вийшов том «Історії України-Руси», на титулі якого впер-
ше було зазначено місце видання: «Київ–Львів». 

 
Рецепція 
 

Новий цикл великої української історії М. Грушевського, який 
відкривав ІV том, перебував, природно, під пильною увагою польсь-
кого інтелектуального середовища, яке уважно стежило за науковим 
злетом історика з його перших студентських праць174. Цього разу до 
гурту рецензентів (Алоїзія Шарловського, Антонія Прохаски, Олексан-
дра Яблоновського та Олександра Брюкнера) долучився Людвік Ко-
                                                                                                                  

Спр. 20 — Арк. 9–10). Проте черговий (VІІ) том «Історії України-Руси» після 
переговорів Ю. Тищенка з управителем друкарні П. Михайловським та пись-
мового звернення останнього до М. Грушевського вийшов з «Друкарні П. Бар-
ського» (Там само. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 582. — С. 133–134; Спр. 97. 
— Арк. 16). 

170 Там само. — Спр. 25. — Арк. 161–161 зв. 
171 Листування Михайла Грушевського. — Т. 6. — С. 50. 
172 Повідомлення, що «за кілька день» вийде четвертий том «Історії України-

Руси» в розширеному другому виданні ще 5 жовтня 1907 р. на першій сто-
рінці вмістила газета «Рада». Ймовірно, забігаючи наперед, 12 жовтня вона 
повідомила про вихід з друку даного тому, а вже від 16 жовтня аж до сере-
дини листопада майже щотижня в газеті повторювалася ця новина (19, 27, 
30 жовтня; 3, 4, 7, 9, 16 листопада). У той самий день, 5 жовтня, Ю. Сидоряк 
писав М. Грушевському, що 10 жовтня (за ст. ст.) буде надруковано останні 
8 сторінок тому (ЦДІАК України. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 741. — 
Арк. 73). 

173 Там само. — Спр. 25. — Арк. 163 зв.  
174 Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець 

ХІХ–ХХ ст.) // Український історичний журнал. — 2006. — № 5. — С. 67–83. 
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лянковський. Його розлога рецензія на ІV–VІ томи «Історії України-
Руси», подана у 1913 р. на сторінках друкованого органу польського 
Історичного товариства у Львові «Kwartalnik Historyczny», продовжила 
польсько-український історіографічний діалог175. Вона була розшире-
ним варіантом його реферату, прочитаного 15 березня 1913 р. на одно-
му з засідань Історичного товариства. 

Насамперед Людвік Колянковський категорично виступив проти 
вживання М. Грушевським терміна «український», заявивши, що поля-
ки мусять завжди послуговуватися історичними термінами «Rus» і «rus-
ki»176. Поляки сприймали «Русь» як частину свого питомого простору, 
а сама назва «Україна» стверджувала, що українці ментально заперечу-
ють польське право на цю територію. Далі в досить виважених акаде-
мічних тонах рецензент подав загальну характеристику всього другого 
циклу «Історії України-Руси». Притому зауважив, що ІV–VІ томи з точ-
ки зору польського історика викликають найбільше зацікавлення, адже 
у висвітлюваний час «Русь входить у простір історії Польщі, зокрема 
Речі Посполитої, так що період, охоплений у них Гр[ушевським], зай-
має в нашій історії добу перетворення Польщі з королівства Казимира 
на Річ Посполиту». Власне, з точки зору «нашої» (польської) історії на-
писано всю рецензію, а тому її автор був поза межами сприйняття ба-
гатьох тез М. Грушевського, що стосувалися українсько-польської бо-
ротьби. Щодалі, то тональність тексту набуває категоричнішого відтін-
ку. Польський історик називає аргументи М. Грушевського щодо ягел-
лонської доби як часу занепаду Русі «повністю фальшивими», а його 
визначення ролі козацтва як органу самооборони руського суспільства 
та чинника національного відродження — «грубим перебільшенням». 
Зустрічаються й інші епітети щодо наукових засад вченого та особисті 
образи: «фальшиві інтерпретації», «наукові вольності», «смертельний 
ворог Польщі». Зосереджується Л. Колянковський і на дискусійних мо-
ментах ІV тому, об’єднавши їх довкола таких проблем, як політика Ка-
зимира Великого стосовно Русі та Люблінська унія. Свою точку зору 
                                                 
175 Kolankowski L. Hruszewski M. Istorija Ukrainy-Rusi, t. ІV, V, VІ // Kwartalnik 

Historyczny. — Lwów, 1913. — Rocznik ХХVІІ. — S. 348–365 (передрук: 
Грушевський М. Твори: У 50 т. — Т. 46. Кн. I: Рецензії на праці Михайла Гру-
шевського (1890–1914). — Львів, 2015. — С. 459–476. — (Серія: Допоміжні 
матеріали: довідники, покажчики, архіви)). Окрім загальних оглядів ІV тому 
(в розширеному виданні) «Історії України-Руси», поданих у відгуках на V та 
VІ томи литовсько-польського циклу, рецензія Л. Колянковського залиша-
ється єдиною на історію політичних від-носин в українських землях ХІV–
ХVІ ст. в освітленні львівського професора (Тельвак В. Творча спадщина 
Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ — 30-ті роки ХХ 
століття). — Київ; Дрогобич, 2008. — С. 100–101). 

176 Kolankowski L. Hruszewski M. Istorija Ukrainy-Rusi, t. ІV, V, VІ // Kwartalnik 
Historyczny. — Lwów, 1913. — Rocznik ХХVІІ. — S. 348. 
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обґрунтовує, зрозуміло, польськими історіографічними традиціями, які 
не завжди корелюються з об’єктивними дослідженнями згаданих істо-
ричних сюжетів177. Рецензент вперто наголошував на нібито упередже-
ному баченні М. Грушевським ролі Польщі в українській історії. Він 
вважав це наслідком тогочасних напружених «польсько-руських» взає-
мин в Галичині, які, на його думку, призвели до того, що «надзвичайно 
працьовитий, просто невтомний дослідник у своїм творі, який має всі 
зовнішні ознаки наукової праці, дає цілі уривки й розділи, гідні хіба 
поганого публіциста»178. 

 
*   *   * 

Так виглядала «війна пер» початку ХХ ст., яка, на жаль, не закін-
чилася й понині, прикладом чого може слугувати монографія сучасного 
польського дослідника Лукаша Адамського179. Ця книга є промовистим 
підтвердженням тези відомого українського історика Леоніда Зашкіль-
няка: «Конфронтаційність у польсько-українські стосунки була внесена 
обома сторонами, а обидві історіографії добре попрацювали, аби вони 
не вкрилися пилом»180. 

Усвідомлюючи, що написання «Історії України-Руси» М. Грушев-
ського збіглося з процесом націотворення і не могло не вплинути на 
формування образу України та її сусідів, українські історики початку 
ХХІ ст. намагаються виробити нові підходи до інтерпретації минулого 
й поборювання образу «зовнішнього ворога». Йдеться, насамперед, про 
версію національної історії, запропоновану Наталією Яковенко та Яро-
славом Грицаком і спрямовану, зокрема, й на дослідження польсько-
українських відносин181. У контексті змісту ІV тому «Історії України-
Руси» Михайла Грушевського та історичних обставин його підготовки 
наголосимо на тезі Я. Грицака, яка збігається з вищевикладеними дум-
ками С. Плохія, В. Тельвака, І. Гирича: поляки й українці виступали на 
історичній арені як рівноправні суперники, що мали свої інтереси, іде-
али та прагнення, зіткнення яких внесло чимало трагічних сторінок у 
взаємні стосунки. 
                                                 
177 Kolankowski L. Hruszewski M. Istorija Ukrainy-Rusi, t. ІV, V, VІ. — S. 349–365. 
178 Цит. за: Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушев-

ського. — С. 198. 
179 Adamski Łukasz. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy 

na Polskę a Polaków. — Warszawa, 2011. — 370 s. 
180 Зашкільняк Л. Образ(и) польської історії в сучасній українській історіографії 

// Образ Іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації 
(Матер. міжнар. наук. конф., Київ, 15–16 грудня 2005 р.). — К., 2008. — 
С. 36. 

181 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної і модерної України. — Вид. 2-е, 
перероб. і розш. — К., 2005; Грицак Я. Нарис історії України. Формування 
модерної української нації ХІХ–ХХ століть. — 2-ге вид. — К., 2000. 
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Поза всіма критичними й новаційними поглядами, які визначають 
модерне обличчя української історіографії, монументальний проект Ми-
хайла Грушевського у сприйнятті сучасних істориків залишається «не-
порівнянним за фаховою ерудицією» твором182. І це вповні стосується 
й ІV тому, двом виданням якого судилося побачити світ між двома 
«українськими крилами в могутнім національнім леті». 

                                                 
182 Яковенко Н. Кого та як іншує Михайло Грушевський в «Історії України-Ру-

си» // Образ Іншого в сусідніх історіях... — С. 89–103. 


