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М. ГРУШЕВСЬКИЙ У СПОГАДАХ В. ЛЕОНТОВИЧА

До наших рук досталося кілька чисел тижневика «Тризуб»,1 який 
виходив у  Парижі. З-поміж розкиданих сторінок нам вдалося зібрати 
майже всі частини спогадів В. Леонтовича,2 які публікувалися на сто
рінках цього журналу в числах 22—50 за 1928 р. Оскільки нинішнього 
року минуло 110 років з дня народження нашого славного історика 
Михайла Грушевського, то нас защкіавила частина «Спогадів» (Тризуб, 
число ЗО, Париж, 1928, стор. 5—10), в якій говориться про М. Грушев
ського.

В. Леонтович сам був активним учасником українського відроджен
ня кінця минулого і початку нинішнього віку і часто зустрічався з 
М. Грушевським на засіданнях ТУПа та не тільки на них. Звичайно, 
(пізніше Грушевський став Академіком, а Леонтович емігрантом, що 
могло вплинути на емоції Леонтовича серед українців, який всеж  таки 
визнає, що після смертп В. Б. Антоновича серед українців

М. С. Грушевський був найвпливовішою людиною. . .  Видатний 
історик і видатний публіцист, людина широкої освіти та вели
кого знання, він сполучав разом з тим надзвичайну організа
торську здібність, умів об’єднати, заохочуючи до праці, вико
ристовувати людей кожного відповідно його хисту. Разом з тим 
він був надзвичайно працьовитий та працездатний, (стор. 7).

Висловивши визнання великим здібностям М. Грушевського, Леон
тович висловлює жаль, «що в часи революції цей видатний чоловік 
так втратив розуміння законів громадського життя, та схибив з ш ля
ху здорової політики та доклав і своїх рук до тієї руїни, наслідки якої 
тягнуться й досі» (стор. 7).

На обґрунтування своїх слів Леонтович закидає Грушевському: 
«Політикування, нещирість, бажання усім та всіма керувати і всіх та 
все вести по своїй д ум ц і. . .  він нікого не любив, нікого не поважав

1 «Тризуб» почав виходити 1925 року як офіційний орган українського 
уряду (Директорії) в екзилі. Енциклопедія Українознавства не подає, коли 
перестав цей журнал виходити. Останнє число, яке ми маємо, це ч. 21—22 
(525—5265, вік видання XII, 1936.

2 Володимир Миколайович (1866—1933) — український письменник, зем
левласник, фабрикант, міністер земельних справ за Гетьмана, приятель 
Є. Чикаленка, був ровесником М. Грушевського.
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та до всіх ставився тільки як до м атеріялу ...»  (стор. 7—8). Леонтович 
не намагається фактами підтвердити свої слова, а вдається до загаль
них обвинувачень вченого, якому, мовляв, наддніпрянські українці 
пробачили багато за його велику роботу, яку він провів в Галичині, 
але самі галичани пізнали його інакшим.

Зразу привітали його галичани дуже радо і дійсно він зробив 
там дуже багато і на полі науки, і на полі політичнім, але зго

дом (він своїм політикуванням та верховодством так  досолив 
багатьом місцевим людям, що проти нього обурилися сливе всі 
і була навіть мова про громадський суд над усією його діяль
ністю та поведінкою (стор. 8).

Щоб недопустити до суду, із Києва вислали делегацію у складі 
В. Леонтовича, Є. Чикаленка,3 В. Шемета,4 якій вдалося вгамувати 
обурену громаду. Оскільки Леонтович не подає дати цієї події, то 
важ ко її встановити тим більше, що ні Є. Чикалеико,5 ні Кость Ле- 
вицький6 у  'своїх спогадах такого ф акту не згадують.*

Щоб підкреслити «політикування» Грушевського, Леонтович каже, 
що той вийшов із «ТУПу» і вступив у партію есерів, він шукав збли
ження з лівими і тому цілковито відійшов від своїх колишніх колеґ. 
«Особливо він соромився та обминав, щоб його ке побачили разом з 
„буржуями” солдати та робітники...»  (стор. 10).

Та Леонтович, сам колишній великий землевласник, не втримується 
від заздрощів, бо, згідно з його словами, Грушевський

По життю своєму він був «буржуй з буржуїв», а в додачу ще 
дуже скупий та жадібний на гроші. Мав він велике майно, біль

ше як  дехто з  тих, кого він (помітував як  буржуїв, та по змозі
з тим кривився і бідкався на борги та недостатки. Тимчасом 
життя своє упорядкував він досить вигідно, держав для себе 
помешкання у великому своєму будинку у Києві, дім-особняк 
у Львові та дачу в К риворівні. . .  (стор. 10).

3 Євген Харламович Чикаленко — письменник, меценат, редактор що
денної газети «Рада», ліберальний український землевласник, був членом 
проводу ТУП.

4 Володимир Михайлович Шемет — український політичний і культур
ний діяч початку нинішнього та кінця минулого віку. 1905 року почав 
видавати першу газету українською мовою «Хлібороб» в Лубнях без уря
дового дозволу. Разом зі своїм братом Сергієм був одним з провідників 
Української Демократичної Партії Хліборобів. Був одним із 40 українських 
представників в першій Думі 1905 р.

5 Є. Чикаленко. Спогади 1861—1907. Львів. Ч. 1—2, 1925.
6 Кость Левицький. Історія, політичної думки галицьких українців 1848 

—1914. Львів. 1926—1927.
* Від Редакції: Дану подію обговорено в монографії Л. Винара, Мих. 

Гругиевський і Наукове Т-ео ім. Шевченка, стор. 64—65.
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Коли Леонтович писав свої «Спогади», то знаходився у дуже ж а
люгідному матеріяльному становищі еміґранта у Празі і чи не зазд
рість колишньому колеґові спричинилася до «вилиття жовчі», що так 
помітно у коротких «Спогадах» про М. Грушеввського? У всякому 
разі, «Спогади» Леонтовича спонукають дослідників життя і творчости 
М. Грушевського до дальшого пильного наукового дослідження, щоб 
колись подати громадськосте повний образ невтомного трудівника 
української науки, бо бувши великим науковцем, він не був позбав
лений і нормальних людських слабостей.
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