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Н.М. ТОКАР
Історична наука наприкінці XIX ст. характеризувалась значним 

піднесенням. Серед видатних істориків цього періоду слід назвати 
В. Антоновича, М. Грушевського, В. Липинського, С. Єфремова і багатьох 
інших. До цієї плеяди визначних особистостей належав і Василь 
Миколайович Доманицький.

На сьогодні ім’я В.Доманицького в першу чергу відомо широкому 
загалу завдяки його працям “Козаччина на переломі XVV -  XVII ст.”, 
“Історія Малоросії”, “Критичний розслід на текстом “Кобзаря” 
Т.Г.Шевченка” та іншим. Але темою даної статті є його редакторська 
робота над працею М. Аркаса “Історія України-Русі”. За збігом обставин 
вихід цієї праці став вельми резонансною подією. Дискусії навколо неї не 
вщухають і зараз. Власне, дискусії точаться не стосовно самої праці, а 
стосовно того, як вона була оцінена сучасниками авторів. “Історія України- 
Русі” стала, по-суті, висхідним пунктом у конфлікті між М. Грушевським і 
київською громадою, що почався з кінця 1905 року.

В сучасній історіографії існують дві точки зору стосовно цієї 
проблеми. Один з сучасних дослідників В. Ульяновський в статті 
“М. Аркас, “Історія України-Русі” і М. Грушевський”, підтримуючи точку 
зору останнього, підкреслює негативні моменти книги. Іншу точку зору у 
дослідженні “М. Аркас і його “Історія України-Русі” представляв 
В. Сарбей, який, навпаки, ідеалізував працю Аркаса-Доманицького. Але 
навіть він не міг обійти увагою недоліки цієї праці, правда у нього вони 
зводилися до ідеологічної невідповідності. Цікаві матеріали з цього 
питання містить стаття І. Гирича “Ще до проблеми “Аркас і Грушевський”. 
Як бачимо, ця проблема є достатньо висвітленою в історіографії. Але 
метою даної статті є визначення впливу цих подій на відносини 
М. Грушевського і В. Доманицького, і, фактично, на подальше життя 
останнього.

Слід зауважити, що київська громада не була монолітною. Українці 
“малоросійського” напрямку гуртувалися навколо журналу “Київська 
старовина”. З їх представниками О. Левицьким і В.Науменком 
М. Грушевський був у досить натягнутих відносинах. Але натомість його
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дуже підтримували до першої російської революції “віковці” 
(О. Лотоцький, С. Єфремов, В. Доманицький, Ф. Матушевський). За 
виданням книги М. Аркаса фактично стояла опозиція М. Грушевського в 
особі Г. Хоткевича, Б. Грінченка та інших [1, 221], які власне і порадили 
М. Аркасу звернутися до В. Доманицького як редактора. В. Степаненко 
супроводжував рекомендацію такими словами: “На його можна цілком 
покластися, бо він знає історію не менш Г рушевського” [2].

Щодо результатів редакторської роботи В. Доманицького, то в 
сучасній історіографії існує дві точки зору. Одну них представляв доктор 
історичних наук, професор В.Г. Сарбей. Він стверджував, що 
характеристика Степаненка виявилася цілком справедливою -  
редакторською роботою М. Аркас залишився цілком задоволений [3, 20]. 
Іншу точку зору аргументував у статті “М. Аркас, “Історія України-Русі” і 
М. Грушевський” В. Ульяновський, який стверджує, що характеристика 
Степаненка була значно перебільшеною, про що свідчать численні 
помилки і “елементарні похибки навіть у першому розділі” [4, 181].

Хто ж з цих дослідників має рацію? Для того, щоб відповісти на це 
питання, слід повернутися на початок ХХ ст. і розглянути думки 
сучасників В. Доманицького і М. Аркаса.

Для того, щоб показати значущість “Історії України-Русі” для 
тогочасного суспільства, можна навести слова О. Лотоцького: “Се була 
перша книжечка нашої історії, написана для широкої публіки, й 
популярність її в свій час була надзвичайна. “Ілюстрована історія України” 
М. Грушевського появилася пізніше і не мала такого успіху у широкого 
читача, як “Історія України” Аркаса-Доманицького” [5, 9].

О.Лотоцький не випадково згадав М. Грушевського та його 
популярний нарис з історії України, бо з цим були пов’язані досить смутні 
події, в яких, на думку В. Сарбея, найвидатніший історик України відіграв 
негативну роль. Схильний до монополізації своєї наукової діяльності, він 
відзначався крайньою нетерпимістю до будь-кого, хто вторгався у 
досліджувану ним проблематику чи виступав конкурентом його творчих 
задумів. Колеги по Львівському НТШ, в якому М. Грушевський головував, 
вказували на його вміння “вивисшати себе коштом інших” -  “коротко 
кажучи, безцеремонним насадженням культу своєї особи та інтриганським 
видворенням тих, хто виступав проти нього” [6, 8].

В. Сарбей зазначає, що спочатку М. Грушевський нібито і не сприймав 
усерйоз М. Аркаса як конкурента. До відвертого ж цькування “Історії” він 
вдався тоді, коли дізнався про підготовку другого видання. Про це його 
сповістив В. Доманицький при зустрічі у с.Криворівні, що у Карпатах, 
після того, як професор заявив про свій намір незабаром видати свою 
ілюстровану історію. За словами В. Доманицького, Грушевський був 
здивований, так як не знав “як книжка добре пішла”, і пропонував 
перекупити малюнки, вже замовлені Аркасом, аби він зрікся свого видання

192



Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ Історичні науки Випуск 9

[7]. Хоча В. Доманицький особливо і не наполягав на другому виданні, 
залишаючи це питання на розсуд самого автора, але зауважив, що шкода 
було б “зректися свого д іл а ,  зробивши найтрудніше, проклавши дорогу 
до читача” [7]. Такої ж думки притримувався і Г. Хоткевич, який у своєму 
листі гаряче переконував М. Аркаса не відмовлятися від другого видання в 
угоду “пану професору” [8]. Правда, цей лист деякі дослідники можуть 
віднести не стільки на рахунок М. Аркаса і його “Історії”, скільки на 
підтвердження конфліктної ситуації між М. Грушевським і київською 
громадою (як і вважає І. Гирич [1, 222]), що і стало причиною “розпалу 
пристрастей” навколо цієї праці. Так чи інакше, але в тому ж листі 
В. Доманицький повідомив М. Аркаса про публікацію у “Літературно- 
науковому віснику” рецензії В. Липинського. Про позитивне враження 
останнього від “Історії України-Русі” свідчить його лист до М. Аркаса, в 
якому він відзначає “ .  що такого гарного, такого естетичного видання досі 
у нас на Вкраїні не було... Зміст книжки... як не можна краще відповідає її 
призначенню; факти подані певні і в такім освітленню, яке надає їм сучасна 
научна історіографія; ті ж дрібні помилки, які часом стрічаються, зовсім не 
шкодять змістові книжки і що найголовніше, не псують загального 
вражіння...” [9]. Слід зазначити, що М. Аркас і В. Липинський до цього 
листа знайомі особисто не були, що свідчить про неупередженість 
останнього у цій справі.

Однак згодом офіційну рецензію на книгу М. Аркаса замовив 
В. Липинському М. Грушевський для “Літературно-наукового вісника”. 
Тут підхід уже мав бути дещо інший -  рецензія вимагала перед усім, 
прискіпливої фахової оцінки, яку перш за все зважував перед публікацією 
професор Грушевський. Отже, В. Липинський повинен був дати 
конкретний аналіз змісту твору, що і було зроблено. Однак рецензент все ж 
не вважав за потрібне говорити лише про наукову вартість чи помилковість 
книги. Він знову, хоч і не так широко, як у листі, підкреслив культурно- 
національне значення видання [4, 164].

В числі достоїнств книги Аркаса-Доманицького рецензент називав 
просту мову, легку популярну форму викладу, вдале використання 
історичних легенд і фольклору, спокійний об’єктивний тон, що нагадує 
літописний стиль, чітку періодизацію та поділ на дрібні розділи. 
В. Липинський особливо відзначає велике почуття любові до українського 
народу, яким була перейнята книга: “ . с е  почуття передається і читачеві, 
воно будить в нім національну самосвідомість та національну самоповагу” 
[4, 164].

Критичні зауваження В. Липинського зводилися до вказівок на 
чисельні зайві дати і факти, що мало стосуються історії України; 
нерівномірність опису подій (на еволюцію селянства за 1687-1764 рр. 
відводиться всього 20 рядків), штучність періодизації історії України 
(скіфо-сарматський період важко виділити як окремий в історії
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українського народу; розділення Київського і Галицького, Литовського і 
Польського періодів тощо), дуже побіжні і поверхові зауваження щодо 
соціальної еволюції українського народу, надто схематичне висвітлення 
українського відродження. В.Липинський зауважив, що у автора “не видно 
суцільного погляду на цілу еволюцію українського народу” [10, 310]. В 
книзі чітко не говориться навіть про походження української нації і 
постійно змішуються терміни “руський” і “український”. Рецензент 
вказував на ненауковість футуристичного опису можливих варіантів 
історичних подій (“якби і т.д.” [10,314]). Неприємно вражала також, на 
думку В. Липинського, велика кількість крові та суцільна різанина в описі 
подій ХУІІ -  ХУІІІ ст. Шкідливим для “поширення почуття національної 
єдності серед широких кругів українського народу” було протиставлення 
України Галичині як чогось протилежного. Також рецензент перераховував 
усі дрібні похибки, елементарні помилки і недоречності в тексті, 
ілюстраціях та картах.

М. Грушевського не задовольнила рецензія В.Липинського і він додав 
до неї свої зауваження, на думку В. Сарбея досить жорстокі [3, 35]. На 
початку М. Грушевський стверджував, що книгу М. Аркаса не можна 
проминути з огляду на її широке розповсюдження [4, 184]. Значить вона 
довго “буде книгою премудрості по українській історії для багатьох 
українців” [11, 318]. Однак, написана непрофесіоналом з численними, 
часто елементарними неточностями і помилками, така “Історія”, на думку 
М. Грушевського, “зістанеться сумною пам”яткою необачності чи 
несолідності нашої інтелигенції, яка нагодувала широкі маси свого народу, 
жадні самопізнання, таким нещасливим -  і з наукового, і з національного, і 
просто з просвітно-педагогічного погляду виробом, як книга Д. Аркаса”
[11, 319].

На думку В. Ульяновського, М. Грушевський ставив хоч і досить 
жорсткі, але справедливі вимоги до популярних творів, які мали 
просвіщати і виховувати народ: таку книгу могла написати лише добре 
ознайомлена з предметом людина-фахівець, яка, окрім того, мала б талант 
популяризації та лаконічного викладу основного, сутнісних речей. Така 
книга, як ніяка наукова праця, мала б бути глибоко продумана і 
спланована. Книга ж М. Аркаса, на думку М. Грушевського, відрізнялася 
великою кількістю помилок, і не лише дрібних, “а фальшами, страшенними 
недоглядами, просто дикими у науковому підручнику висловами і 
поглядами” [11, 321]. М. Грушевський наводив численні приклади на доказ 
свого твердження, завершуючи свій аналіз питанням: “То чим як не 
джерелом безконечних баламуцтв став отсей підручник української 
історії?” [11, 320]

Найбільш значними недоліками концепції М. Аркаса, на думку 
М. Грушевського, були відсутність розгляду власне національних відносин 
та винесення на перший план “восшестя на престол” різних монархів, їх
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правління, смерті і чисельних воєн. Все це викладено сухо, блідо, з масою 
зайвих дат та дріб’язкових фактів; не виділено головне, не проаналізовані 
основні напрямки та тенденції. Підсумок був невтішний: “Книжка не годна 
дати читачеві поняття навіть про ту зверхню історію України, котрою 
автор займається.попередні українські покоління виступають якимись 
історичними безштаньками, що товчуться без цілі і причини, без розуміння 
положення, без якихось провідних гадок .С е історія без історії, без 
культурного, суспільного, політичного змісту.читач більш тямущий міг 
би набрати з сеї книги дуже сумного (і невірного) поняття про історичну 
минувшину нашого народу, його історичну вартість” [11, 322].

Щоправда, наприкінці критик відзначив, що М.Аркас “безперечно 
перейнятий гарячою любов’ю до свого народу і його минувшини”, і що він 
знає його “як чоловіка щиро прихильного українству і не сумнівається ні 
на хвилю в його добрих намірах” [11, 323].

Рецензія М. Грушевського викликала бурхливу реакцію київської 
громадськості. Те, що Грушевський не сказав практично жодного 
позитивного слова на адресу книги М. Аркаса досить негативно 
позначилося на його репутації, посиливши тим самим позиції опонентів 
професора. Так, Є. Чикаленко у своєму щоденнику згадує розмову з 
Грушевським, при якій він говорив, що рецензія історика -  “се хибний 
к р о к .” [12, 209]. Це, очевидно, турбувало Грушевського, так як одразу 
після приїзду зі Львова його головний помічник по виданню “Літературно- 
наукового вісника” П. Лавров (Ю. Сірий-Тищенко) поставив професора до 
відома, що рецензія наробила в Києві багато шуму, але молодь переважно 
на його стороні [12, 211].

У відповідь на рецензії з’явилася стаття В. Піснячевського, який від 
імені пересічних читачів захищав М. Аркаса та його книгу. В. 
Піснячевський писав, що Грушевський “своїм авторитетом зовсім 
приголомшив автора і прибив до злочинного стовпа редактора” [13, 2-3].

Засудження гострої рецензії М. Грушевського можна зустріти і в 
опублікованому щоденнику близького знайомого останнього, дуже 
проінформованої людини у справах українського національного руху кінця 
ХІХ-початку XX ст., редактора-видавця “Ради” Є. Чикаленка. Ось що він 
пише з цього приводу: “ .незаслужено гостра критика Грушевського на цю 
працю болюче вразила Доманицького. Матушевський особливо докоряв 
Грушевському за те, що він пішов до хворого Доманицького і навмисне 
забув у нього коректу своєї рецензії. Коли Доманицький її прочитав, то в 
нього пішла кров горлом, і він з того часу вже не міг поправитись” [14, 10].

Фактично, спираючись на вищезгадані матеріали, В. Сарбей 
звинувачує Грушевського у скорій смерті М. Аркаса і В. Доманицького [3, 
34-35]. Але ці закиди спростовує у своїй статті В. Ульяновський, доводячи, 
що Є. Чикаленко займав двояку позицію і не був очевидцем вищезгаданих 
подій [4, 167-175].
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Хоча книга Аркаса-Доманицького була піддана гострій критиці з боку 
М. Грушевського, але навіть він не сумнівався у високій якості 
редакторської роботи В. Доманицького. Тому він дуже болюче зреагував 
на закиди, що він образив Доманицького. В одному з листів до 
Ф. Матушевського, який дуже гостро картав професора, М. Грушевський 
писав: “Критикуючи Аркаса, я умисне не згадав ні єдиним словом 
Доманицького, жалуючи його. Але його жалость не міг посунути до того, 
щоб заплющеними очима дивитися на книжку, до котрої останній мав 
необережність (для заробітку) приложити руку” [4, 177-178]. Ці слова 
Грушевського безперечно свідчать про його прихильне ставлення до 
Доманицького. Однак, не зважаючи на це, не можна сказати, що після 
скандалу з “Історією України-Русі” відносини М. Грушевського і 
В.Доманицького залишилися приязними, як зауважує І. Гирич. Про це 
свідчить і лист редактора до Є. Чикаленка від 13(26) березня 1909 р.: “ . З  
Грушевським у мене все як було: ні він до мене, ні я до нього: не хоче мене 
знати з сентября місяця, а я не хочу перепрошувати за те, що вони на мене 
чомусь гніваться соізволили...” Аналогічна інформація міститься і в листі 
В. Доманицького до Б. Грінченка: “ .теп ер  я, Борисе Дмитровичу,
помаленьку перехожу на Вашу та Сергія Олександровича позицію: 
“отречен” єсть от ЛНВ і Записок -  значить з статтями науковими ховайся 
тим часом. Діждалися української науки, та не діждались ще 
“нелицеприятных” та об’єктивних керманичів.” [15, 1] Не дивлячись на ці 
слова, звинувачення В. Сарбеєм Грушевського у швидкій смерті редактора 
можна назвати безпідставними. В. Доманицький тривалий час (з 1901 року) 
хворів на сухоти. Тяжка форма туберкульозу легенів у ті часи не лікувалася 
і тому друзі зазначали, що “життя його було затяжною боротьбою зі 
смертю” [16, 6].

Показовим є також те, що В. Доманицький відразу почав підготовку 
другого видання “Історії” М. Аркаса. Він намагався переконати у 
необхідності такого видання автора та його дружину. В його листах немає 
нарікань, ніби рецензія М. Грушевського вплинула на його стан здоров”я і 
є перешкодою для другого видання книги [17].

Друге видання “Історії України-Русі” здійснювалося у надзвичайно 
складних обставинах. Плани у В. Доманицького були грандіозні: “ .істор ія  
має бути наполовину принаймні, написана наново (кожен з V періодів буде 
мати 3 підрозділи: а) зовнішня історія; б) суспільний устрій; с) культура). 
Очевидно усі б) і с) мають бути написані -  і це мав би зробити я. Усі 
а) мусив би скоротити і переробити Аркас, так що з 27 аркушів І вид. 
остались би хіба 15, а з 12 (отих б) і с) мав би я написати.

Щодо малюнків, то з 210 -  коло сотні ми геть викинули, а зате 
ухвалили додати коло сотні спеціально намалювавши, а з  50 нових 
перезнімків. Отже ілюстрацій збільшиться і обновиться ілюстрована часть 
в д в о є .” [18]
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Не зважаючи на тяжке економічне становище внаслідок зіпсованих 
стосунків з М. Грушевським, в часописах якого до конфлікту 
В. Доманицький друкував свої статті, він у своєму листі до 
П. Стебницького від 12 (25) ІІІ 1909 року зазначав, що про припинення 
видання не може бути й мови, врешті він ладен видати книгу за власний 
рахунок і при тому зі своїм новим власним текстом [18].

Друкування книги почалося у Кракові. В. Доманицький перебував на 
той час у Закопаному, де продовжував активно працювати з текстом 
першого аркасового видання. Так, на початку березня 1910 р. він 
повідомляв Стебницького, що вже віддав до друку першу половину 
книжки (до Сагайдачного). При цьому В. Доманицький зазначав, що від 
тексту Аркаса “останеться така доля, що треба буде хімічну аналізу робити, 
щоб вишукати. Може в другій половині Козацькій, більш лишиться. 
Довелося писати наново не тільки огляди суспільного та культурного 
життя, а й історію зовніш ню . Аж тепер бачу, що Грушевський багато 
правди в своїй рецензії сказав. Тепер вже не скаже цього, -  хіба про другу 
половину, де з джерелами мені буде сутуж н о .” [19].

Згодом В. Доманицький був змушений переїхати до Франції, у 
Аркашон, куди він взяв перший примірник виправленого та переробленого 
тексту. Але там він не зміг продовжити роботу і витримав лише одну 
коректу набраного тексту. Далі він збирався писати вже на Україні [16, 9].
10 липня 1910 р. у листі до С. Єфремова він повідомляв, що вже 
видруковано 5 аркушів книги [16, 29]. Однак далі робота не просунулася -  
В. Доманицького за місяць не стало.

Друге видання “Історії України-Русі”, яке вийшло вже після смерті
В. Доманицького, істотно відрізнялося від першого.Цікаву гіпотезу щодо 
другого видання висунув В.Г. Сарбей. Порівнявши тексти двох видань та 
враховуючи повну втрату архіву В. Доманицького, він дійшов висновку, 
що це дві абсолютно різні книги, так як друге видання висвітлює історію 
України на основі “польсько-шляхетської і австрофільсько-галицької 
орієнтації”. Характеризуючи друге видання з позицій класичної радянської 
історіографії, В.Г. Сарбей також відмічає, що вступ до його є дуже 
заідеологізованим і проводить шовіністичні ідеї про переваги українського 
народу [3, 110-111]. Звісно, таку характеристику важко назвати
справедливою і неупередженою.

На нашу думку, об’єктивною є точка зору В. Ульяновського на цю 
проблему. Він вважає, що наведені вище факти однозначно свідчать, що 
краківське видання 1912 року по праву є другим виправленим і 
доповненим виданням “Історії України-Русі” Аркаса-Доманицького [4, 
201].

Щодо оцінки цієї праці, то вона не могла бути однозначною як на 
момент її виходу, так і не може бути однозначною зараз. Тут слід зазначити 
два основних аспекти. Щодо наукового рівня, то майже всі рецензенти і
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критики висловлювали численну кількість конкретних зауважень щодо 
періодизації, висвітлення окремих подій, неточностей, методики 
використання джерел, ілюстрацій тощо. Однак всі вони, як правило, 
розглядали “Історію України-Русі” як явище розвитку національного духу, 
культури, мови та її вплив на громадянство. Саме ця сторона є другим 
рівнем критики книги. Саме це висували на перший план всі шанувальники 
та друзі Аркаса і Доманицького. Сам Аркас у передмові наголошує на 
тому, що “не мав на мислі написати науковий твір”. Він прагнув дати 
широким верствам українського населення загальний, популярний нарис 
національної історії, пробудити в них почуття належності до одного 
народу, залучити до боротьби за висвітлення української ідеї. Цієї мети, на 
думку більшості своїх сучасників (Є. Чикаленка [20], Б. Грінченка [21], 
Б. Степаненка [22], Г. Хоткевича [23]) автор цілком досягнув.
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