
М. Антонович

(Оцінка українського руху австрійськими урядовими колами 
наприкінці 1889 року)

Серед документів, які торкаються діяльности М. П. Драгоманова 
в Швайцарії і які ми свого часу отримали з «Haus-, Hof- und Staats- 
archiv»-y, знаходиться також записка, яка має менше відношення до 
діяльности згаданого діяча, зате має неабияке значення для загальної 
української справи. Мова про документ Інформаційного бюра Міністер
ства внутрішніх справ ч. 3904/4, переданий прем’єр-міністрові «для лас
кавого ознайомлення 16 грудня 1889 раку». У міністерстві закордонних 
справ ця копія була долучена до справи ч. 15940.

Каліграфічна копія (крім назви — латинкою) писана рівним, ста
ранним Готичним письмом на одинадцятьох сторінках великого пів
аркуша 31V4 на 20 см. Перша сторінка записана на 3/4, а остання на 
трохи більше ніж половину, при чому перша має 18, остання 17, а сто
рінки 2—10 кожна по 29 рядків. Очевидно, переписувач клав папір 
на підстилку з надрукованими лініями інакше рукопис не вийшов би 
так рівно і акуратно. На супровідному листі за міністра внутрішніх 
справ 29 грудня 1889 року підписався Й. Крайський (J. Kreisky). Це, 
очевидно, дата «полагодження» чи повернення документу.

* **

Записка «Історія українофільства» вказує на прекрасну поінформо
ваність офіційних австро-угорських кіл в українській справі. Тим див
ніше впадає в очі перепутання подій другої половини 1840-их і початку 
1860-их pp. Напрошується думка, що автор докладно зупинився на обох 
періодах, а переписувач отримав доручення надто довгого документа 
скоротити до десяти сторінок. У своїй непоінформованості скорочувач 
безнадійно перепутав дані. Звичайно, це лише здогад, але інакше стає 
незрозуміло, як докладна інформація про українську справу автора 
нараз в цьому одному місці тексту безнадійно перемішалася.

Автор записки однаково добре поінформований і про поляків на 
Правобережжі, і про українців, для означення яких він вживає 
всіх трьох назв: українці, малороси і русини (Ukrainer, Kleinrussen, 
Ruthenen). Терміну русини він послідовно вживає для означення га-
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лицьких українців, малоросами він називає селян, народні маси, а 
українцями чи українофілами тодішню українську провідну верству, 
хоч тут він не надто послідовний. У перекладі ми вживаємо новочасної 
назви. Автором записки є, як ми пізніше з’ясуємо, мабуть, якийсь 
поляк із Правобережжя, яких на австрійській урядовій службі не бра
кувало. Він об’єктивно пише про українців і поляків, але явно недо
люблює росіян.

Він подає дані про польонізацію українських вищих верств, внаслі
док чого українцями лишилися лише народні низи. Така картина вка
зує на його добру обізнаність з Галичиною і Правобережжям. На Ліво
бережжі справа була інакша: там українські пани не були рідкістю 
ще й за 1870-их років, хоч рівень їхнього «панства» та їхньої україн
ської національної свідомости міг бути дуже різний, а самі вони себе 
могли уважати «росіянами», себто громадянами Росії, а навіть «казен
ними» патріотами.

Автор правильно вказує на нехіть українського простолюддя до 
росіян, хоч, мабуть, трохи перецінює польські впливи на широкі вер
стви українців на Правобережжі (на Лівобережжі про них взагалі не 
приходиться говорити). Він влучно пише про боротьбу між -поляками 
і росіянами за українців,які творили вже тоді (мова про першу поло
вину XIX стол.) велику, хоч, покищо, лише потенціяльну, але, водно
час, вирішальну силу. Окремі поляки та росіяни виявляли свої «укра
їнофільські» тенденції ще й перед 1830 роком, про що автор записки 
не згадує.

Все ж  таки його коротка характеристика генези польського «укра
їнофільства» за 1820-их і пізніше, за 1830—62 роки, зовсім влучна. 
Він з великим знанням і зовсім иравильио характеризує також вищі 
польські учбові заклади в Вільнюсі та в Крем’янці і з’ясовує коротко 
їхнє перетворення у Київський університет. Ще й за 1840-их років 
польське культурне життя на Волині стояло на надзвичайно високому 
рівні, як ми знаємо з споминів М. Костомарова.

Автор інформації переносить заснування Київського університету 
на 1835 p., коли почалися виклади й на юридичному факультеті.1 
Всупереч бажанням уряду там від самого початку взяли верх поляки.2» 
Також відомості автора записки про значення Дерптського універси
тету як русифікаційного центру підтверджуються.3 Можна б дискуту
вати з визначенням дати народження українофільства — 1846 р. Сам 
термін пізніший, а явище раніше, але для «практичних» цілей таке 
визначення має свій сенс, оскільки й справді кирило-методіївці з’ясу
вали 1846 року ті цілі і завдання, які можна було почати здійснювати

1 Історія Київського університету. Київ. 1959, стор. 22. Статут універси
тету підписав Микола І ще наприкінці грудня 1833 р. (цит. праця, стор. 19), 
а урочистий акт відкриття відбувся 15 липня 1834 р. (цит. праця, стор. 20).

2 Цит. твір, стор. 22, підтверджує це.
3 Цит. твір, стор. 25. Щоправда цю «русифікацію» проводили переважно 

німці, які самі здебільшого дуж е погано знали російську мову.
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щойно через десять і більше років. Звичайно, журнал «Основу» вида
вала петербурзька Громада в 1861—62 pp., а не за 1840-их років, як 
написано в документі. Тут, як уже згадано, безнадійно перепутані події 
1840-их і 1860-их pp., однак ідейні змагання з’ясовано хоч коротко, але 
влучно.

Лише Т. Шевченка заслали в Оренбурґ, де він і справді зустрічався 
з поляками від 1847 року, а не «декілька років після того», як помил
ково зазначено в тексті. П. Куліша заслали в Тулу, а М. Костомарова 
в Саратов. Далі записка коротко, але правильно пов’язує відродження 
українофільства з поразкою Росії у Кримській війні та з смертю Ми
коли І.

Незвичайно влучно сказано в документі, що українофільська про
паганда широко використовувала козацтво та його боротьбу за волю 
і той факт, що колись уся земля належала селянам, хоч історична 
правда була інакша. Українофіли також намагалися відродити серед 
селян гордість і свідомість своєї сили. Цілі української пропаганди 
так званих шістдесятників минулого століття збігалася із концепцією 
селянства до знесення кріпацтва: «ми панські, а земля наша». Цей 
пропагандистський засіб перебрали опісля також нігілісти 1870—80-их 
років, як правильно зазначено далі в записці.

Австрійський урядовий документ у загальному правильно вказує 
на 1863 рік, як на поворотний в українофільському русі та на нама
гання російського уряду після придушення польського повстання, 
жорстоко розправитися з усіма проявами українства. Дискусійною є 
справа значної участи українців у польському повстанні 1863 року, 
про що говориться в записці. В загальному, українські народні маси 
виступили вороже проти польських повстанців, однак всіх українців, 
які перейшли до київської Громади з польської ґміни це повстання 
якоюсь мірою зачепило. Зачепило воно також деяких лівобережців, 
як напр. Потебню, для якого воно скінчилося фатально, а також де
яких українців так або інакше зв’язаних з поляками.

Автор записки правильно пише про заборону українського театру 
та народної пісні4 і про драконську розправу з неслухняними, хоч 
згадка про те, що українські театральні вистави заборонені у Києві 
дотепер, у 1889 році вже була анахронізмом.3 Прекрасне ознайомлення
з українським життям виявляє автор записки, коли згадує існування 
київських гуртків за 1870-их років і додає, що вони з плином часу 
набрали під впливом галицької української преси політичного за
барвлення. Зате автор зовсім не згадує про Південно-Західній Відділ 
Імператорського Російського Географічного Товариства, який у нашому

4 Відомо, що після 1876 р. українські пісні не можна було виконувати в 
оригіналі, а М. Лисенко, з принципових причин на бажаючи їх  співати по- 
російському, перекладав тексти на французьку мову і так виконував народні 
пісні в Києві.

» Театральні вистави українською мовою відбувалися в Києві від 10 січня 
1882 р. Пор. Д. Антонович, Триста років українського театру. Прага, 1925, 
стор. 126 і далі.
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відродженні відіграв таку визначну ролю, хоч він і натякає на того
часну наукову діяльність з політичним аспектом. Навіть відоме гасло 
українофілів тих часів, що, мовляв, «треба лихо переспати» відбилося 
в записці, як і теоретичні дискусії про можливості визволення України.

У цьому зв’язку варті уваги вказівки на значення штунди для 
української справи. Прихильником цієї концепції був М. Драгоманов, 
який певний час пов’язував із штундою деякі надії, які, звісна річ, 
не виправдалися.6 Взагалі автор записки трохи перецінив значення 
Драгоманова, коли називає його керівником українофільського руху. 
Свою записку автор кінчає твердженням, що тепер українофіли при
хиляються до Австрії.

***

На підставі змісту записки можна собі скласти і певну уяву про 
її автора. Це був, правдоподібно, один із тих поляків, які після невда
лого повстання 1863 року втекли до Австро-Угорщини, де працювали 
на урядових посадах. У даному разі можна навіть припустити, що 
автор записки колись був студентом київського університету, оскільки 
він інтимно ознайомлений з студентським життям того міста. А якщо 
так, то це мусів бути прихильник польського «лівого крила», що зокре
ма міцне було саме в Києві, а може й близько стояв до хлопоманів, 
оскільки він визнає право України на самостійність і відноситься при
хильно до цієї концепції. З другого боку він прихильно ставиться до 
М. Драгоманова.7

Лишається ще сказати декілька слів про причини складення за
писки «Історія українофільства» саме наприкінці 1889 року. За 1880-их 
років українська проблема набрала актуальности поза кордонами 
України завдяки видавничій діяльності Київської Громади (М. Драго
манова) в Швайцарії, а зокрема завдяки міжнародним умовам. Між 
Росією з одного і Німеччиною та Австро-Угорщиною з другого боку 
в 1887—88 роках виникло сильне напруження. Існувала навіть реальна 
загроза спалаху війни і в зв’язку з цим виникла у канцлера Бісмарка

6 Напр, численні згадки про штунду в листах М. Драгоманова до Івана 
Франка з середини 1880-их років. Пор. М. Драгоманов, Листи до Ів. Франка 
й інших, т. І, Львів, 1906, стор. 53, 96, 101 та ін.

7 Про одного такого колишнього польського поміщика Хамєц згадується 
у некролозі академіка Б. О. Кістяковського в «Записках соціяльно-еконо- 
мічного відділу УАН», т. І (1923) у прим. на стор. XII. Під час польського 
повстання 1863 р. його переховував у себе В. Б. Антонович. Він виеміґрував 
пізніше у Австрію, де «у Відні стояв на чолі адміністративної і політичної 
поліції». Він, до речі, на прохання В. Б. Антоновича допоміг вирятувати 
українських студентів, яких влітку 1889 р. арештували разом з І. Франком, 
М. Павликом та іншими і мали судити у Львові. Звичайно, ми не маємо ні
яких підстав думати, що це саме він був автором друкованої нами записки. 
Могли там бути й інші поляки, утікачі з Російської імперії. Кс. Хамєць ві
діграв також певну ролю у «Новій ері».
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ідея створити Київське князівство.8 Ясно, що одна з безпосередньо 
зацікавлених країн у цих подіях Австро-Угорщина мусіла бути в курсі 
справ і на випадок потреби, знати на що можна було б розраховувати 
в зв’язку з українським питанням. Проте, могла існувати й пряма 
безпосередніша причина.

Від 1880-их років Київська Громада висилала українських студен
тів улітку в Галичину для ознайомлення з тамтешнім українським 
життям. Влітку 1889 р. така група, що складалася з В. Кістяковського, 
А. Маршинського і дітей генерала Деґена (Сергія, Наталі і Марії) по
їхала в Галичину і була там арештована разом з І. Франком, М. Пав
ликом і А. Скородинським на базі доносу якогось польського студента 
з Києва. Арештовані просиділи декілька тижнів у тюрмі, однак їх 
усіх випустили без суду, на який не було юридичних підстав.9 Цей 
зв’язок української молоді обабіч австрійсько-російського кордону 
мусів зацікавити австрійський уряд, який і міг зажадати складення 
записки про український рух у Росії. Результатом цього і могла з’яви
тися «Історія українофільства», яку ми подаємо в перекладі україн
ською мовою.10

ІСТОРІЯ УКРАЇНОФІЛЬСТВА

Українці,11 яблуко незгоди між росіянами і поляками, ніколи не 
були в стані розвивати самостійно своєї національности. Вищі верстви 
розплилися в польській культурі, прийняли польську мову, римо- 
■католицьке віроісповідання і з плином часу зовсім злилися з польською 
шляхтою. Простий народ, а далі буде мова саме про нього, щоправда 
зберіг до певної міри свою самостійність і лишився вірний православ’ю, 
але до великоросів він не був і не є прихильний. Внаслідок постійного

8 О. Барвінський, Спомини з мого життя, ч. II. Коломия, 1913, стор. 373— 
376; Д. Дорошенко, Prof. Antonovyc, „Panslavismus“ a rakofuskś. policie, ćasopis 
Narodniho Musea, r. 107, 1933, p. 171—183; його ж, В. Антонович, Прага, 1942, 
стор. 75—76. До речі, про перетворення Києва і околиці у вільну округу на 
випадок успішного завершення польського повстання при втручанні заходу, 
подейкувано також напередодні повстання влітку 1862 року. Це на випадок, 
як би, як думалося, Правобережжя буде прилучене до Австрії. Див. М. Гніп, 
Громадський рух 1860 р. на Україні. Книга перша. Полтавська громада ДВУ 
1930, стор. 38—39. Див. теж: стаття Е. Гартмана в „Gegenwart“, кн. XII, 1888 p.

9 В. Калинович, Політичні процеси Івана Франка та його товаришів. 
Львів, 1967, стор. 133.

10 Звичайно, це не єдиний документ такого роду, що зберігається в чужих  
архівах. Щодо Австрії, то в першому томі збірки документів „Ereignisse in 
der Ukraine 1914—1922, deren Bedeutung und historische Hintergrunde". Phila
delphia, 1966. T. Горникевич опублікував незвичайно докладну інформацію 
про «Історію створення українських партій у російській Україні». Стор. 
165—168.

11 В ориґіналі малороси — Kleinrussen.
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контакту з польською стихією під час кріпацтва також простий народ 
надихався польського духу.12 І росіяни, і поляки, хоч останні лише від 
1830 року, повністю собі усвідомили, що українці13 репрезентують чи
малу силу, яка у боротьбі між росіянами і поляками творить вирішаль
ний фактор. Тож, відповідно до цього, обидві нації між 1830 і 1862 р. 
загравали з українцями.14

Але щойно після придушення повстання15 поляки зрозуміли, що 
в українській16 стихії до їхніх послуг вони мають дуже придатну силу, 
яку можна використати для їхніх цілей. Польська аристократія ува
жала тепер доречним зближатися з українським17 сільським населен
ням. У своїй спритності вони (себто польські шляхтичі — прим. М. А.) 
почали грати на демократизмі, який повністю відповідав українському18 
народному характеру та українським17 ідеалам. Ця тактика знайшла 
сильний відгук, зокрема серед польської студентської молоді, осеред
ками якої стали в той час19 університет у Вільні і ліцей у Крем’янці. 
Обидва ці учбові заклади мали, незважаючи на дуже короткий час 
свого існування, великий вплив на духовне життя поляків. З уваги 
на те, що вони уможливлювали також бідним присвячувати себе на
уковим зайняттям, ці заклади стали сполучною ланкою, яка зводила 
духовно докупи найкращі сили польського народу нижчих і вищих 
кляс. Російський уряд з свого боку також прекрасно зрозумів значення 
цих учбових закладів і тому після приборкання повстання їх негай
но ж  закрив. У вигляді трофеїв отримав він незвичайно багаті бібліо
теки і наукові збірки, які належали цим закладам і які польські учені, 
маючи постійні субсидії від багатих маґнатів, зібрали з неймовірною 
дбайливістю. Цю багату здобич вирішила Росія використати як зброю 
проти цих же самих поляків і заснувала в центрі України, в Києві, 
1835 року університет Св.Володимира, куди й перевезла здобуті скарби.

Новий університет мав служити лише російській науці і православ
ній вірі. Однак, наслідки дуже мало відповідали надіям, що їх плекали 
(росіяни — прим. М. А.), оскільки в південно-західніх губерніях про
живало дуже мало великоросів, а українська20 молодь, що здебільшого 
належала до народних низів, не мала до навчання в університеті на
лежної підготови. Відчувалася також нестача суто російських викла-

12 Так висловлене, це твердження неправильне (пор. хоч би А. Свид- 
ницького, Люборацькі), однак тривалий поділ таки вплинув на різницю 
між право- і лівобережцями, отже в переносному значенні дане твердження 
має сенс.

13 В ориґіналі малороси.
14 В ориґіналі малоросами.
і» Мається на увазі повстання 1830 р.
16 В ориґіналі малоросійській.
17 В ориґіналі малоросійським.
18 В ориґіналі малоросійському.
19 Тут мова про час до повстання 1830 року.
20 в ориґіналі малоросійська.
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дачів. Так, отже, сталося, що основний контингент тих, що навчалися, 
і тих що навчали в київському університеті складався знов же таки 
з поляків. Хоч мова навчання і була російська, то на неї дивилися 
лише як на зовнішню шкаралупу польського ядра, а сам університет 
уважали продовженням віленського. Очевидно, росіяни намагалися під
готувати в Дерпті та на чужині декількох своїх викладачів, а до того 
часу хоч-не-хоч терпіли польську контрабанду.

З другого боку та польська молодь, яка студіювала в Києві внаслі
док контакту із непольськими елементами поширювала свій кругозір. 
Студенти творили таємні товариства, діяльність яких поступово на
бирала революційного характеру. А тим часом почали і українці13 
посилати (свою молодь — прим. М. А.) в київський університет. Відо
мого історика М. І. Костомарова, який декілька років тому помер,21 
письменника Куліша і поета Шевченка можна уважати властивими 
основоположниками т. зв. українофільства, а роком народження його 
—> 1846.22 Тоді видавав Костомаров українофільський журнал «Осно
ву».23 Звільнення кріпаків, гегемонія народу і визволення від москаль- 
ства,24 вільна Україна і вільна польщизна25 стали провідними ідеями 
і льозунґами київського студентства.

Правда, російський уряд, декілька років після того, заслав трьох 
керівників партії, а з ними і декількох поляків у Оренбург*. Щойно 
Кримська війна відродила українські пориви. Бродіння, яке потай про
довжувалося, значно зміцніло після смерти Миколи.26 Характерно, при 
тому, що керівники руху, щоб пояснити селянам ідею свободи, постійно 
мусіли покликатися на вільне козацтво. Цей світогляд27 викликав при
хильність селян; їм здавалося дуже переконливим, коли їм говорили, 
що вся земля, яка в сучасну пору знаходиться в руках поміщиків і 
влади, власне кажучи є власністю селян, і що ця земля без сумніву 
знов припаде селянам, якщо вони усвідомлять собі свою власну силу 
і схочуть наполегливо добиватися своїх прав. Цей арґумент глибоко 
вкорінився у свідомості українського28 селянина. Ще й тепер польські 
поміщики при роз’яснюваннях і суперечках з селянами ввесь час від
чувають, що люди постійно виходять із припущення: усе наше. Також 
нігілісти, як це довели київські політичні процеси 80-их років, користу
валися успішно цим аргументом, щоб підбурювати селян проти уряду 
і поміщиків.

21 М. І. Костомаров помер 1885 року.
22 Мова про заснування Кирило-методіївського Братства.
23 «Основу» видавав В. Білозерський у  1861—62 pp., коли «Громади» у 

значно поширених рамках здійснювали програму Кирило-методіївського 
Товариства, водночас модифікуючи її і пристосовуючи до нових умов.

24 в оригіналі «Moskowiithertum».
25 в оригіналі «Polentum».
26 Розуміється Миколи Першого. Помер 2 березня 1855.
27 в ориґіналі — Ideenkreis.
28 в ориґіналі малоросійського.
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Поворотним пунктом українофільського руху став рік 1863. Після 
повстання того року, в якому в південнозахідніх губерніях взяло 
участь не мало українців,29 польська пропаганда в Україні припини
лася30 і уступила місце урядовій пропаганді, отже русофільській. А 
уряд взявся, до краю незграбно, за свої намагання поборювати і вини
щувати українського28 духа. Усе, що якоюсь мірою носило печать на
ціональної своерідности українського народу31 переслідували і забо
роняли. Видано суворі постанови проти народної одежі, проти україн
ського28 театру, ба, навіть заборонено спів українських32 пісень.

Зокрема велике роздратування викликали ці заходи уряду серед 
інтелігентного міського населення. Але там, де пробували чинити опір, 
досвід показав, що уряд негайно застосовував ув’язнення, заслання і 
грошові покарання, щоб ці свої заходи ввести в життя. Зрештою цих 
розпоряджень не скасовано дотепер, тільки що органи влади їх уже 
так суворо не дотримуються як раніше; так наприклад, в Харкові, 
Чернігові та Полтаві можна тепер уже знов грати національні теат
ральні п’єси, а в Києві — ні.33

Протягом 70-их років українофільська справа знов почала розви
ватися.34 У Києві потворилися різні малі гуртки, що улаштовували 
літературні вечори, на яких читали найновіші твори українських пись
менників, співали національні пісні і обмінювалися в Росії забороне
ними українськими35 часописами. Мало-помалу ці гуртки набирали 
політичного характеру, зокрема внаслідок зав’язання зносин із укра
їнськими35 братами в Австрії. Почалися академічні обмірковування 
питання, як можна було б уможливити відокремлення України36 від 
Росії. При цьому прийшли до переконання, що цього можна було б 
добитися лише тоді, коли «світова історія, розвиток подій» дасть 
простір українській народній силі для маневрування. У світовій історії 
вони добачали свого найнадійнішого союзника.37 Треба лише уміти 
чекати і до слушного часу плекати і зберігати свою національність. 
Визволення очікували чи внаслідок внутрішньоросійської катастрофи, 
чи як результату зовнішньої війни. В обох випадках, треба, коли умови 
на це дозволяють, «д о п о м а г а т и».38 В рамках цієї «допомоги» дбали 
про штунду, яка зародилася в південнозахідних губерніях і звідсіль 
поширювалася. Українці13 допомагали і допомагають штунді дотепер

29 В ориґіналі малоросів.
30 в ориґіналі заснула — ist eingeschlafen.
31 Так в ориґіналі.
32 в ориґіналі малоросійських. Пор. прим. 4.
33 Пор. прим. 5.
34 в ориґіналі «рухатися» — каш wieder etwas Bewegung in die Ukraino- 

phile Sache.
35 В ориґіналі руськими, себто галицькими — ruthenischen.
36 Так в ориґіналі.
37 Натяк на численні історичні праці київських громадян.
38 Підкреслення в ориґіналі.
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грошима, охороною і численними переходами (на це віроісповідання — 
прим. М. А.).

Очевидно, відколи керівник цього руху, професор Драгоманов 1875 
року мусів тікати з Києва з уваги на те, що його прагнення стали 
надто очевидні, українофілам бракує твердої опори. Але рух продов
жується далі і тепер прихиляється39 до Австрії.

39 Дослівно «ґравітує».
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