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В СПРАВІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НТШ В 1913 Р.

ВСТУП

Лист Вячеслава Липинського (1882-1931) до М. Грушевського з 
14/27 липня 1913 року важливий в двох аспектах: 1) він насвітлює то
дішнє наставлення Липинського до Грушевського; 2) лист історика ви
яснює його становище до загальних зборів НТШ, що відбулися у Льво
ві 19 червня 1913 року і які вплинули на рішення Грушевського зре- 
зиґнувати з головства в НТШ.

Лист історика написаний в селі Затурцях на Волині де він народив
ся, а в 1910-их роках завідував і господарював родинним маєтком. У 
тому часі Вячеслав Липинський був видатним дослідником історії і пу
бліцистом. Він друкував свої наукові праці в Записках НТШ, які 
появлялися за редакцією Грушевського — отже можна ствердити, що 
в тому часі вони близько науково співпрацювали.1 Грушевський, у 
свою чергу, друкував свої праці в збірнику історичних праць і мате- 
ріялів Z dziejów Ukrainy, що появився в 1912 році за редакцією В. Ли
пинського.2

На основі дослідження тодішніх історичних праць Липинського 
можна ствердити, що він поділяв головні історіографічні й історіосо- 
фічні концепції Грушевського, а зокрема його наголошення народу, як 
центральної і рушійної сили українського історичного процесу. Липин
ського можна зачислити в тому часі до історичної школи Грушевсь
кого. Також Липинський був головним промотором повернення спо- 
льонізованої української шляхти до свого народу: він ішов слідами Во

1 Тут згадаємо такі праці Липинського: «Генерал артилерії в. кн. Руського
— з архіва Немиричів», Записки НТШ, кн. І, 1909; «Аріянський соймик в Ки
слиці на Волині», Записки НТШ, кн. IV, 1910.

Треба також пригадати, що Грушевський рекомендував Липинського в чле
ни Українського Наукового Товариства у Києві.

2 У збірнику появилися дві праці Грушевського: «Шляхта українська на пер
еломі XVI і XVII ст.», (польський переклад уривка праці історика з ІУР, т. VI, 
розд. 3; «Союз шведсько-український в 1708 р.», передрук з ЗНТШ, т. 92, 1909 
поданий в латинській транскрипції.
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лодимира Антоновича, Тадея Рильського, П. Свєнціцького й інших 
діячів, які сприяли національному освідомленню спольонізованої 
шляхти. На нашу думку, М. Грушевський сприяв і допомагав Липин- 
ському в цій важливій місійній праці серед спольщеної шляхти. Важ
ливо, щоб у відносно короткому часі, появилася джерельна студія про 
взаємини Липинського з Грушевським до вибуху Першої світової війни.

Лист Липинського ясно з’ясовує його становище до загальних збо
рові НТШ у Львові у 1913 році, під час яких прийшло до зудару між 
Грушевським і його опозицією, що її очолював Ст. Томашівський. Як 
відомо, наслідком цих зборів, М. Грушевський зрезиґнував з головства 
в НТШ. Ці справи я зясував в моїй праці Михайло Грушевський і Нау
кове Товариство ім. Т. Шевченка й інших дослідженнях3 і тому немає 
потреби ще раз їх повторювати.

З листа Липинського довідуємося, що він, на пропозицію Томашів- 
ського, передав йому «свою повновласть». Він пише:

«Знаючи ж проф. Томашівського віддавна, я не мав причин йому не до
віряти і думати, що він вжиє мого голосу на ціли моїм замірам противні. І 
мені було незвичайно прикро, коли я довідався з газет, що сьогорічні за
гальні збори, зі звичайних зборів... перемінилися в якусь катастрофальну 
боротьбу внутри Товариства...»

Липинський засудив цю боротьбу і заявив, що він не згоджується 
«рішучо з формами, в яких ся боротьба, і спеціяльно боротьба проти Вас 
ведеться» (підкреслення моє, Л.В.).

З листа історика виходить, що Томашівський зужив його уповнова
ження в своїх порахунках з Гуршевським. Як відомо, напередодні за
гальних зборів НТШ появився проти Грушевського анонімний пам
флет підписаний «Комітетом громадського добра».4 Д. Дорошенко, Ли
пинський та інші сучасники уважали, що автором анонімної брошури 
є Томашівський, який не мав відваги підписати своїм прізвищем цей 
пасквіль. Анонімний автор, або автори брошури писали:

«Коротко кажучи — ті наукові заслуги, про які органи і залежні від 
проф. Г. або найчастіше він сам голосять світови, треба в дійсносте звести 
до тісних меж, які стоять у разячій суперечносте з міліоновим вкладом на 
сі ціли, та не рівноважать, тої моральної і матеріяльної шкоди, яку приніс 
т-ву проф. Г. в часі головства в нім».5

3 Любомир Винар, Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Шевченка 
1892-1930, Мюнхен 1970, стор. 43-69, «Михайло Грушевський і загальні збори 
НТШ в 1913 р.», Український Історик, т. 21, 1984, ст. 64-81.

4 Перед Загальними Зборами Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, чер
вень 1913. Назагал уважали, що автором брошури є Томашівський, проте я не 
виключаю збірного авторства памфлету.

5 Там же, стор. 9.



В. ЛИПИНСЬКОГО ДО М. ГРУШЕВСЬКОГО... 113

Існує велика правдоподібність, що Вячеслав Липинський одержав 
цей памфлет і тому так різко зареагував на внутрішні конфлікти НТШ 
і боротьбу проти Грушевського.

Лист Липинського є важним причинком для зрозуміння інтриг про
ти Грушевського в НТШ, які причинилися до його резиґнації з голов- 
ства цеї заслуженої наукової установи, яка завдяки його праці стала 
некоронованою українською академією наук до 1914 року.

Лист В. Липинського до М. Грушевського зберігається в Централь
ному державному історичному архіві УРСР у Києві (Ф 1235 — Оп. 1). 
За переслання копії листа В. Л. для «Українського Історика» дякуємо 
п. І. Гиричу, науковому співробітнику Археографічної комісії АН.

Л. Винар

ЛИСТ В. ЛИПИНСЬКОГО ДО М. ГРУШЕВСЬКОГО

Високоповажаний Пане Професоре!
Листа Вашого одержав. Дуже я Вам вдячний, Пане Професоре, що 

Ви порушили в ньому справу мого голосу на загальних зборах, бо се 
дає мені змогу вияснити сей неприємний для мене інцидент і уник
нути прикрого непорозуміння.

Річ у тім, що, не живучи у Львові, я не мав змоги приймати близ- 
шої участи у внутрішнім життю Наукового Товариства і се життя було 
і є для мене в деталях невідомим. Тому, даючи цього року на про
позицію д-ра Томашівського свою повновласть йому, я кермувався в 
сім випадку виключно особистим довірям, тоб-то прінціпом, котрого я 
придержувався і давніше, даючи свій голос иншим особам в минулих 
літах. Знаючи-ж проф. Томашівського віддавна, я не мав причин йому 
не довіряти і думати, що він вжиє мого голосу на ціли моїм замірам 
противні. І мені було незвичайно прикро коли я довідався з газет, що 
сьогорічні загальні збори, зі звичайних зборів, котрі-б (як і давніше) 
мали з користью для товариства зайнятись біжучими справами, пере
мінились в якусь катастрофальну боротьбу внутри Товариства.

Брати заочну участь в сій боротьбі я-б не міг для двох причин: раз 
тому, що замало знаю аргументацію обох сторін, а вдруге, що-приз- 
наючи в кожнім Товаристві, а значить і в нашім, потребу постепенних 
реформ — не згоджуюсь рішучо з формами, в яких ся боротьба-і спе- 
ціяльно боротьба проти Вас — ведеться. Про се все при першій нагоді 
скажу д-ру Томашівському, а на будуче, научений сим дуже неприєм
ним досьвідом, не даватиму нікому мого голосу, і, по скільки братиму 
участь в загальних зборах, то тільки і виключно особисто.

Про Древинського постараюсь викінчити сю студію в осени, як тіль
ки впораюсь з осінніми засівами. Останніми часами я зовсім закинув
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свою літературну працю. На се склались дуже навідрадні обставини 
мого теперішнього особистого життя, а спеціяльно що до студії про 
Древинського, то, не дістаючи від Вас відповіді, мені здавалось, що 
вона вже Вам непотрібна. Тішуся щиро, що помилявся. Завтра їду на 
пару день до Київа і на довший час на свій хутір в Уманщині, — але 
адреса моя — як би вона часом була Вам потрібна —лишається ця 
сама, мені звідси висилають, зрештою за які півтора місяця знов сюди 
на якийсь час приїду. Кланяюсь низенько Вам і Вашій Дружині, оста- 
ючи все з найвищою для Вас пошаною.

Вячеслав Липинський
Затурці 14/27 VII 1913 
п. ст. Киселин на Волині.


