
З архіву

«СПРАВА ГРУШЕВСЬКОГО»*

Справі повернення М. Грушевського зі Львова до Києва після про
голошення війни 1914 р. і пов’язання з ним питанням «Український 
Історик» уже присвячував не раз свою увагу. В ч. 3-4 за 1967 р. (стор. 
103-108), Л. Винар помістив статтю на тему: «Чому Михайло Грушев
ський повернувся на Україну в 1914 році», а в ч. 1-2 за 1972, стор. 66- 
99, поміщено «Матеріяли до вивчення ж иття і творчости Михайла 
Грушевського». Центральною серед матеріялів є стаття Ю. Ґерича «До 
біографії М. Грушевського» (стор. 66-79), а зокрема цікаві й цінні до
кументи з /архіву О. Колесси (стор. 79-84), які подав Ю. Ґерич.1

Ці документи можемо тепер доповнити новими документами з 
Австрійського Державного Архіву (Osterreichisches Staatsarchiv, All- 
gemeines Verwaltungsarchiv, Innenministerium ) з 1915-1918 pp. у зв ’яз
ку з дисциплінарним розслідуванням львівського університету і по
ставленням М. Грушевського заочно перед воєнний суд. З цією опра
вою були пов’язані також  усі чотири документи, що їх  у вищезгада
ній статті подав Ю. Ґерич. Цим питанням присвячені також  нижче 
друковані документи з австрійського архіву. До них долучено також 
інформації про антимонархістичну діяльність, яку після вибуху вій
ни почав провадити в Америці М. Січинський та інші, які, нібито, 
стояли під впливом М. Грушевського.

Тут поміщуемо чотири групи документів: три міністерства внутріш
ніх справ, а одна — міністерства віроісповідань і навчання, що була 
включена в першу папку. У документах багато повторень (неминучих 
у бюрократичній машині) і неправильних тверджень. З  самого по
чатку справу М. Грушевського, що виїхав з Австро-Угорщини 1914 
року, перепутано зі справою Ю ліяна Талька-Гринцевича (1850-1936), 
польського ученого походженням з України, який 1908 року прибув 
до Австро-Угорщини (Краків), де до 1931 року був професором антро
пології.

* Документи про «Справу Грушевського» віднайдено під час наукової 
поїздки д-ра Л. Винара до віденських архівів осінню 1983 р. Л. Винар скла
дає щиру подяку п. Гофратові Д-р Бертольдові Вальдстайн-Вартенберґові, 
директорові архіву за допомогу при архівних розшуках.

і Спірним пунктом статті Ю. Ґерича було намагання вибілити С. То- 
вашівського. Після видання шостого тому Архіву Вячеслава Липинського 
(Листи Д. Дорошенка), Ф ілядельфія 1973, віримо, що й Ю. Ґерич переко
нався в тому, що характер Томашівського не був «таким чистим і світлим», 
як це собі уявляв автор. С. Томашівський — визначний і належно не оці
нений наш історик, але характер його був такий, який він був.
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У першому ж  документі (ч. 25489 з 22 грудня 1915 р.) рукою уря
довця щоправда переправлено Гринцевич на Грушевський, але Таль
ко так і лишилося, як і те, що він з Росії вернувся до Кракова. Ма
буть урядовець працював як кожний бюрократ. У першій папці ві
денське міністерство внутрішніх оправ домагалося, щоб міністерство 
віроісповідання і навчання «провело дисциплінарні заходи проти Гру
шевського. Ціла справа носить назву: „Dr. Hruszewski Michael, Univ. 
Professor in Lemberg; osterreichfeindliches V erhalten in Russland“.

Непорозуміння розпочав «Кур’єр Львовскі», який у своєму видан
ні від 16 листопада 1915( ч. 427) накинувся на Грушевського за те, що 
він помістив у «Речи» від 25 жовтня статтю австрофобського змісту. 
Навіть університетський сенат, який після довгих старань отримав 
оригінал замітки в «Речи», не знайшов у ній нічого ворожого супро
ти Австрії. Але закид, зроблений поляками ненависному їм Грушев
ському, пустив бюрократичну австрійську машину в рух.

З майже дослівного перекладу статті «Кур’єра Львовскего» німець
кою мовою виходить, що стаття в «Речи» була викликана інвектива
ми петербурзького професора Кулаковського, який закинув Грушев
ському організацію Легіону Українських Січових Стрільців у Львові. 
Грушевський підкреслив, що він хоче в рамках Росії розбудувати 
свободу для різних народів і таким чином скріпити Росію та що він 
ніколи не був прихильником австрійської орієнтації. Він хоче не від
ділення, а автономії. Грушевський критикував українських представ
ників у австрійських палатах і добився спростування в часописі «Ноє 
Фрає Прессе», що заклик іти разом з Австрією проти Росії торка
ється лише галицьких українців. Інформація кінчається неправиль
ними відомостями, мовляв, Грушевський в часі проголошення війни 
був у Києві, де його арештували, але скоро випустили. В папці € та
кож дрібні повідомлення урядового характеру.

Друга папка документів торкається наступного кроку в переслі
дуванні Грушевського. Львівський директор поліції передав польо
вому судові львівської міської комендатури скаргу на М. Грушевсь- 
ко'го, а водночас львівський університет суспендував Грушевського і 
перестав йому виплачувати місячну платню за самовільний виїзд у 
Росію. У зв’язку з тим Президія ц. к. Міністерства віроісповідання і 
навчання, повідомляючи про це, доручає різні заходи. В додатку тут 
подано копію листа львівської поліції польовому судові і (польською 
мовою) листи університетського сенату до галицького намісника і до 
президії намісництва.

«Справа Грушевського» тягнулася довго. Щойно в серпні 1917 р. 
закінчено дисциплінарне розслідування. Кірім коротких бюрократич
них оправок, головний документ це копія листа галицького намісни
ка до міністерства віроісповідання і навчання у Відні з 2 серпня 1917 
року.

Очевидно сенат, отримавши нарешті оригінал статті в часопису 
«Реч», не знайшов нічого такого, за що можна було б Грушевського 
покарати і обмежився тим, що його тимчасово усунули («суопенду-
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вали») з посади і припинили виплачувати гроші. Намісництво пого
дилося з цим рішенням сенату і лише наприкінці додало, що судове 
слідство проти М. Грушевського продовжується. Його припинено в 
1918 році, фактично вж е після гетьманського повстання, хоч на цю те
му мій маємо лише супровідні документи з 6 травня, 6 липня і 24 ве
ресня. Остаточно цю справу здали в архів уж е після того, як владу 
в Галичині перебрали українці.

Типово бюрократична логіка! М. Грушевський був головою дер
жави, яку визнав уряд Австро-Угорщини, а водночас у міністерстві 
внутрішніх -справ збирають далі документи, щоб поставити голову 
дружньої держави під воєнний суд!

Окрема справа про антимонархістичну діяльність у США М. Сі- 
чинського і М. Цеглинського, з якими, мовляв, постійно стояв у зв’я з
ку М. Грушевський. У документах з березня 1917 року сказано, що 
антиавстрійська і антиросійська діяльність Грушевського вже дала 
свої наслідки в Росії, а українці сподіваються, що і в Австро-Угор- 
щині це сприятиме досягненню їх цілей. Передбачення справдились, 
хоч не так, як цього сподівалися українці.

М. Антонович

Д О К У М Е Н Т И

1. 1.

Prasidium des k.k. Ministerium 
des Innern.
Protokol Nr. 25489 ex 1915. 
Datum: 25 Nov.
P ras.: 1 Dez.

19162

Eingelangt von Statth. Galizien 
Gegenstandsbezeichnung:
Hruschewski Michael, k.k. o. ó. Pro
fessor an der Universitat in Lemberg, 
ósterreichfeindliches Verhalten in 
Russland.3

Der Polizeidirektor in Lemberg hat 
das Statthaltereiprasidium in Galizien 
auf einen Artikel in der Nr. 427 des 
„Kurjer Lwowski" vom 16. November
1915 aufmerksam gemacht, der sich an 
der Hand der Angaben eines Artikels 
des russischen Blattes „Rjetsćh" vom

Президія ц.к. Міністерства 
внутрішніх справ.
Протокол Ч. 25489 з 1915.
Дата: 25 листопада 1

• і  ( ' 1 9 1 6 2  Президія: 1 грудня j
Прийшло від намісн. Галичина. 
Назва справи: Грушевський Михай
ло ц.к. зв. професор університету у 
Львові, ворожа Австрії поведінка в 
Росії.з

Директор поліції у Львові звер
нув увагу президії галицького на
місництва на статтю в ч. 427 «Ку
р’єра Львовського» з 16 листопада 
1915, який на базі статті російської 
газети «Реч» з 25 жовтня 1915, зай
мається ворожою супроти Австрії

2 Помилково замість 1915.
3 Тут не подано цілого ряду бюрократичних приміток, які для нас не 

мають значення. Документ переслано Міністерству віроісповідання і нав
чання, де він побував у лютому 1916 року.
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25. Oktober 1915 mit dem ósterreich- 
feindlichen Verhalten des Professors 
der Lemberger Universitat Dr. Michael 
Hruszewski in Russland beschaftigt.

Fiir den Akt wird eine Ubersetzung 
dieses Berichtes zuriickbehalten, die zu 
lesen ware:4

Aus den Mitteilungen des k.k. M.f. 
K.u.U. in Angelegenheit der Riick- 
kehr des in Russland weilenden o. o. 
Professors Dr. Talko Hruszewski^ nach 
Krakau (Exh. 25169 M.I. und 27332 
М. I. ex 1915) vom 29. Dezember 1915, 
Z. 4381/K.U.M. geht hervor, dass Hru
szewski von Geburt russischer Unter- 
tan ist und die russische Staatsbur- 
gerschaft auch bei seiner Berufung an 
die Lemberger Universitat nicht abge- 
legt hat, um durch den Verlust der 
russischen Staatsbiirgerschaft nicht die 
wissenschaftliche Verbindung mit Russ
land zu erschweren.

Behufs Anordnung der notwendigen 
disziplinaren und sonstigen personli- 
chen Massnahmen gegen Hruszewski 
wird der Berićht im Einsichtswege 
dem M.f.K.u.U. zur Kenntnis gebracht.

Im iibrigen hatte zu ergehen: Z. 
39265/ pr. v. 22. Dezember 1915. Wird 
dem Herrn k.k. S t a t t h a l t e r  i n  
G a l i z i e n  mit der Einladung zu- 
riickgestellt, soferne dies noch nicht ge- 
schehen sein sollte, die Erstattung der 
strafgerichtlichen Anzeige gegen Hru- 
szewskiG zu veranlassen und mir tiber 
dessen staatsburgerliche Haltung und 
politische Betatigung wahrend seiner? 
Wirksamkeit in Lemberg zu berichten.

Wien, am 22. III. 19168

поведінкою професора львівського 
університету д-ра Михайла Грушев
ського в Росії.

В актах збережено переклад цьо
го повідомлення, яке треба перечи
тати.4

З повідомлень ц.к. М.В. і Н. що
до повернення перебувавшого в Ро
сії професора д-ра Талька Грушев- 
ськогоЗ до Кракова (сп. 25169 М.Вн. 
Сп. з 1915) з 29 грудня 1915, ч. 4381/ 
М.В.Н. виходить, що Грушевський 
від народження російський підда
ний і не зрікся російського грома
дянства при покликанні його в 
львівський університет, щоб не 
утруднювати наукових зв’язків з 
Росією шляхом втрати російського 
громадянства.

Для проведення потрібних дисци
плінарних та інших особистих за
ходів проти Грушевського це пові
домлення подано до відома М.В. і Н.

А взагалі треба б оголосити: ч. 
39265/пр. з 22 грудня 1915. Поверта
ється панові ц.к. намісникові з за 
прошенням, якщо цього ще не ста
лося, подати карну заяву до суду 
проти Грушевськогоб і повідомити 
мене про його громадянське спря
мування і політичну діяльність під 
час його7 діяльности у Львові.

Відень 22. III. 19168

4 Досі текст друковано ліворуч аркуша до половини сторінки. Далі пра
воруч.

5 Як недоладно працював австрійський бюрократ видно з того, що він по
чинає тут описувати повернення з Росії Талька Гринцевича, перекреслює 
його прізвище і зверху рукою пише «Грушевський», не міняючи змісту! Як 
довго бюрократи в Австрії вовтузилися з справами видно з того, що Таль
ко Гринцевич повернувся до Кракова 1908 року, а його справа ще розгля
далася 1915 року.

6 В оригіналі машинопису Гринцевич, перекреслене пером і зверху на
писано Грушевський.

7 В оригіналі der переправлено на seiner.
8 Тут подаємо головні скорочення, які зустрічаються в документах: 

k.k. (kaiserlich-koniglicher) — ц.к. (цісарсько-королівський; Nr. (Nummer) —
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2.

Statthalter in Galizien.
Ich beehre mich E. E. zu ersuchen, 

den mit dem h. o. Erlasse vom 22. 
Marz 1916 Zl. 25489/M.I. abverlangten 
Bericht in obiger Angelegenheit mit 
tunlichster Beschleunigug erstatten zu 
wollen.

Wien, am 31./5. 19169

3.
Statthalter in Galizien.

Ich beehre mich E.E. zu ersuchen, 
den mit den h.o. Erlassen vom 22. 
Marz 1916 Z l  25489/M.I. und 31. Mai 
1916 ad Zl. 25489/M.I. abverlangten 
Bericht in obiger Angelegenheit ehe- 
stens erstatten, beziehungsweise die da- 
gegen obwaltenden Zustande bekannt- 
geben zu wollen.

Wien, am 18. August 191610

4.

K.k. Statthaltereiprasidium 
Zl. 35490/pr. Biała, am 25. November

1915
Dem Herrn k.k. Minister des Innern 

in Wien
beehre ich mich zur Kenntnisnahme 

vorzulegen.
Der k.k. Statthalter. 

z. Zl. 25489/M.I. ex 1915 Ubersetzung 
aus dem Polnischen 

Bericht des Presidiums der k.k. Po- 
lizeidirektion in Lemberg vom 17. No
vember 1915, Zl. 4989/pr., an das k.k. 
galizische Statthaltereiprasidium (ein- 
gelaufen am 24. November 1915, Zl. 
35490/pr.):

Michael H r u s z e w s k d ,  Professor 
fiir die ruthenische Geschichte an der 
Lemberger Universitat und einer der

2.

Намісник в Галичині.

Згідно з наказом від 22 березня
1916 ч. 25489/М.В.Сп., маю честь про
сити В.Е. якнайшвидше дати зві- 
домлення у повищій справі.

Відень 31. 5. 19169

3.

Намісник в Галичині

Маю за шану попросити В.Е. по
дати якнайшвидше звіт, який ви
магано високим наказом від 22 бе
резня 1916 до ч. 25489/М.В.С. і 31 трав
ня 1916 до ч. 25489/М.В.С. про дану 
справу, або подати причини зволі
кання.

Відень 18 серпня 191610

4.

Ц.к. Президія намісництва.
Ч. 35490/пр. Бяла 25 листопада 1915 
Панові ц.к. міністрові внутрішніх 

справ у Відні.
Маю за шану подати до відома: 

Ц.к. намісник 
до ч. 25489/М.В.С. з 1915. Переклад

з польського
Повідомлення президії ц.к. дирек

ції поліції від 17 листопада 1915, 
ч. 4989/пр. ц.к. президії галицької 
президії намісництва (отримано 24 
листопада 1915, ч. 35490/пр.):

Михайло Г р у ш е в с ь к и й ,  про
фесор української історії Львівсь
кого університету і один з видатні
ших провідників українців, надру-

ч.(исло); M.f.K.u.U. (Ministerium fiir Kultus und Unterricht) — M.B. і H. (Мі
ністерство віроісповідання і навчання); М.І. (Ministerium des Innern) — 
М.В.С(п). (Міністерство внутрішніх справ); Pr.(asidium) — пр(езидія).

«9 Писано рукою. E.E. (Euere Exzellenz) — В.(ашу) Е.(ксцеленцію). Дома
гання від 22 березня лишилося без відповіді, а тому йде нова вимога.

ю Ні на домагання від 22 березня, ні 31 травня не було відповіді, а тому 
Відень домагався знов 18 серпня 1916 року виконання доручень.



«С П РА В А  ГРУШ ЕВСЬКОГО» 267

hervorragendsten Ukrainerftihrer, hat 
in der russischen Zeitschrift „Rjetsch" 
vom 25. Oktober 1915 einen Artikel 
veroffentlicht, worin er sich gegen den 
ihm von dem Petersburger Univer- 
sitatsprofessor K u ł a k o w s k i j  ge- 
machten Vorwurf der Mitwirkung an 
der Bildung der wider Russland ge- 
richteten ukrainischen Legion in Gali- 
zien verteidigt und hiebei betont, sein 
vorderstes Bestreben sei, Russlands 
Wiedergeburt auf dem Wege der in - 
neren Erstarkung durch Gewahrung 
von Freiheiten an die in seinem  
Staatsverbande lebenden Nationalita- 
ten  der Verwirklichung naherzubrin- 
gen.

Kruszewski hebt miit Nachdruck her- 
vor, dass er auf der Lemberger Uni- 
versitat keine Agitation betrieben ha- 
be und dass weder er, noch die iibri- 
gen Reprasentanten der Ukrainabewe- 
gung in  Russland sich fiir die oster- 
reichische Orientierung je erklart hat- 
ten.

Weiters fuhrt Hruszewski <aus, er 
habe die Losung des ukrainischen 
Problems in Russland keineswegs in 
dem Abfall der ukrainischen Territo- 
rien von Russland, sondem in der 
Schlichtung dieser Frage im  Gesetz- 
gebungswege nach gegenseitiger Uber- 
einkunft des ukrainischen und des 
russischen Volkes durch Gevahrung 
der Autonomie an die ukrainischen 
Landergebiete innerhalb des russischen 
Kaiserreiches erblickt.

Diese Enunziation der ,,Rjetsch“ re- 
produziert „Kurjer Lwowski“ in seiner 
Nummer 427 vom 16. d. М., deren ein 
Exemplar anbei mit dem Beifugen 
angeschlossen wird, dass Hruszewski 
bereits im Frieden samt der sich um 
seine Person scharenden Jugend dem 
Obersten Ukrainischen Nationalkomi- 
tee gegenuber eine opositionelle Stel- 
lung einnahm und in der literar-wis
senschaftlichen Zeitschrift „Literatur- 
no-naukowyj Wjistnyk“H die Politik

кував у російському часописі «Реч»
з 25 жовтня 1915 статтю, в якій він 
обороняється проти закиду співдії 
у творенні українського антиросій- 
ського леґіону в Галичині, що проти 
нього висунув професор петербурзь
кого університету К у л а к о в с ь -  
к и й  і підкреслює, що його перше 
прагнення це наблизити відроджен
ня Росії шляхом внутрішнього зміц
нення через забезпечення свобід в 
рамках своєї дероісавної спілки  всім 
живучим в Росії націям.

Грушевський підкреслює, що він 
у Львівському університеті не про
вадив ніякої агітації і що ні він, ні 
інші представники українського ру
ху в Росії ніколи не заявляли себе 
прихильниками австрійської орієн
тації.

Далі Грушевський вияснює, що 
він бачить розв’язку українського 
питання в Росії не в відділенні у к 
раїнських земель від Росії, а в ви
рішенні цього питання законним 
шляхом, обопільною згодою україн
ського і російського народу через 
автономію українських земель в 
рамках російського царства.

Це повідомлення «Речи» відтво
рює у своєму числі 427 від 16 ц. м. 
«Кур’єр Львовський», один примір
ник якого тут залучується з заува
женням, що Грушевський ще за 
миру, разом із молоддю, що гурту
валась навколо його особи, стояв в 
опозиції до Найвищого Українсько
го Національного Комітету і в лі
тературно-науковому журналі «Лі- 
тературно-Науковий Вісник» 11 гостро

її Так в оригіналі.
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der ukrainischen Volksvertretung im 
Reichsrate und im Landtage einer 
scharfen Kritik unterzogen hatte. In 
der Spannungsperiode im Jahre 1912 
erschien im „Literaturno-naukowyj 
Wjistnyk" eine Reihe von Artikeln 
Hruszewskis und anderer, in denen der 
Beschluss der sogenannten „Zusammen- 
kunft ukrainischer Notabeln“ vom 
Dezember 1912, womit das ukrainische 
Volk fiir den Fall eines Krieges zum 
Kampfe gegen Russland an der Seite 
Osterreichs aufgerufen wird, einer 
uberaus scharfen Kritik unterzogen 
wird. Der Beschluss wurde aus dem 
Grunde besonders heftig angegriffen, 
weil er in einer Weise abgefasst ge- 
wesen sein soli, dass die Aufforderung 
als auch an die russischen Ukrainer 
gerichtet aufgefasst werden konnte. 
Demzufolge ist auch — soweit ich mich 
erinnere — in der „Neuen Freien 
Presse“ eine Berichtigung erschienen, 
die besagte, dass sich der fragliche Be
schluss lediglich auf die galizischen 
Ukrainer beziehe.

Bei diesem Anlasse muss ich noch er- 
wahnen, dass Hruszewski bei Ausbruch 
des Krieges in Kiew geweilt hat, wo 
er anfanglich seitens der russischen 
Behorden verhaftet, nachher aber iiber 
Betreiben einflussreicher russischer 
Kreise, die den Nachweis erbrachten, 
dass Hruszewski gegen Russland nicht 
agitiert hatte, freigelassen worden ist.

Auf die vorstehenden Informationen 
erlaube ich mir die Aufmerksamkeit 
des k.k. Statthalterprasidiums zu len- 
ken.

Der k.k. Regierungsrat und Polizei- 
direktor:

Reinlender m. p.
(Der Artikel „Enunziation des Pro

fessors Hruszewski" im „Kurjer Lwow
ski", Nr. 427 vom 16. November 1915, 
ist im vorstehenden Berichte der Po- 
lizeidirektion ganz und fast wortlich 
wiedergegeben.)

Uebersetzt: 31./12. 1915. L e p k o w s k i .1 2

критикував політику українського 
народного представництва в парла
менті і в сеймі. Під час напружен
ня у 1912 році появилася у «Літера
турно-Науковому Віснику» низка 
статтей Грушевського та інших, в 
яких надзвичайно гостро критико
вано рішення т. зв. «Зборів україн
ських нотаблів» від грудня 1912, в 
якому нотаблі закликають україн
ський народ на випадок війни проти 
Росії виступити по боці Австрії. На 
це рішення зокрема гостро напали 
тому, що його, мовляв, можна розу
міти як звернення і до російських 
уккраїнців. Внаслідок цього — на
скільки я собі можу пригадати — 
з’явилася в «Ное Фрае Прессе» по
правка, в якій сказано, що дане 
рішення торкається виключно га
лицьких українців.

При цій нагоді я мушу ще згада
ти, що Грушевський на початку 
війни був у Києві, де його росій
ські органи влади спочатку ареш- 
вали, а опісля, звільнили на вимо
гу впливових російських кіл, які 
довели, що Грушевський проти Ро
сії не агітував.

На подані інформації я дозволю 
собі звернути увагу ц.к. президії 
намісництва.

Ц.к. урядовий радник і директор 
поліції:

Райнлендер в. р.
(Стаття «Висказ професора Гру

шевського» в «Кур’єрі Львовськім»,
ч. 427 від 16 листопада 1915 пере
дана у вище поданому звіті полі- 
ційної дирекції майже дослівно.)

Перекладено: 31. 12. 1915.
ЛепковськийД2

12 Інформація про випущення Грушевського на волю в 1915 році не
правильна. Він був на засланні. Документа передано Міністерству Віроіспо-
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X) 700/K.U.M.
..Gesehen mit dem Beifiigen, dass 

der Statthalter in Galizien unter einem 
ersucht wird, beim akademischen Se
nate der Universitat in Lemberg die 
Einleitung des Disziplinarverfahrens 
gegen Professor HRUSZEWSKI zu 
veranlassen. Bemerkt wird, dass in 
dem Erledigungsentwurfe versehentlich 
statt Professor HRUSZEWSKI Profes
sor HRYNCEWICZ genannt ist.

Um weitere Mitteilungen im Gegen - 
stande wird gebeten“.

Wien, am 4. Marz 1916.
Der Minister fiir Kultus und Unter- 

richt:

5.

Prasidium des k.k. Ministeriums des 
Innern Nr. 20640. 4. September 1916. 
Eingelangt von Statth. Pras. Biala Dr. 
Hruszewski Michael, Univ. Professor 
in Lemberg; osterreichfeindliches Ver- 
halten in Russland.13

Nach dem vorliegenden Berichte des 
Statth. in Galizien Z. 25489 M.I. ex
1915, hat der Pol. Direktor in Lemberg 
gegen den Prof. der Lemberger Uni
versitat Dr. Michael Hruszewski, der 
sich nach Kriegsausbruch nach Russ- 
land begab und in der Zeitschrift 
,,Rjetsch“ v. 25. Okt. einen osterreich- 
feindlichen Artikel veroffentlichte, die 
Strafanzeige beim Feldgerichte des 
Stadtkomdos. in Lemberg erstattet.

Die dem Berichte des Pol. Dir. in 
Lemberg vom 27. 6. 1916. Z. 2612 pr. 
in Abschrift beigeschlossene Strafan
zeige enthalt eine eingehende Schilde- 
rung der politischen Tatigkeit Hru- 
szewskis1* seit seiner i.J. 1894 erfolg-

x) 700/M.B.H.
«Бачив з додатком, що проситься 

водночас намісника Галичини заря
дити, щоб академічний сенат львів
ського університету розпочав дис
циплінарне слідство проти профе
сора Грушевського. Зазначусться, 
що в проекті листа помилково наз
вано замість професора ГРУШЕВ
СЬКОГО професора ГРИНЦЕВИЧА.

Проситься про дальші повідом
лення у цій справі.

Відень 4 березня 1916.
Міністер віроісповідання і навчання: 

(підпис нечіткий)

5.

Президія ц.к. Міністерства B.C. ч. 
20640. 4 вересня 1916. Наспіло від 
През. нам. в Бялі. Д-р Грушевсь
кий Михайло, професор унів. у 
Львові; ворожа супроти Австрії по
ведінка в РосіїДЗ

Згідно з наявним звітом намісни
ка Галичини ч. 25489/М.В.С. з 1915 
директор поліції в Львові подав 
карну заяву польовому судові міськ. 
комендатури у Львові на проф. 
Львівського університету д-ра Ми
хайла Грушевського, який після 
вибуху війни поїхав у Росію і в ча
сописі «Реч» від 25 жовтня 1915 по
містив статтю проти Австрії.

При звіті пол. дир. із Львова від 
27. 6. 1916, ч. 2612/пр. є теж відпис 
карної заяви, де докладно з ’ясова
но політичну діяльність Грушевсь
кого1* від 1894 p., коли його імену
вали звичайним проф. львівського 
університету.

відання і Навчання, на наказ якого розпочато дисциплінарне розслідування 
у львівському університеті.

13 В цій папці міститься найповніша інформація про Грушевського. Тут 
записка М.Вн.Сп., лист президії намісництва до М.В.С., лист през. ц.к. ди

рекції львівської поліції до польового суду і копії листів акад. сенату до 
галицького намісництва (польською мовою, які не перекладаємо).

14 В оригіналі «Грушевескіс» — поправлено пером.



270 З  А Р Х ІВ У

ten Ernennung zum ordentlichen Prof. 
der Universitat in Lemberg.

Der akademisćhe Senat in Lemberg 
hat dem Statthalter mit der in Ab- 
schrift zuliegenden Zuschrift vom 10. 4.
1916, Z. 54/pr. mitgeteilt, dass mit Be- 
schluss vom 31. 3. 1916 gegen Hruszew
ski das Disziplinarverfahren unter 
gleichzeitiger Suspendierung vom Dien- 
ste und Einstellung der Beztige einge- 
leitet wurde, weil er sich ohne Urlaub 
nach Russland begeben und in der Zeit- 
schrift „Rjetsch“ einen osterreićhfeind- 
lichen Artikel veroffentlicht hat.

Der akad. Senat benotigt die Origi- 
nalnummer der gedachten Zeitung zur 
Durchfuhrung des Disziplinarverfah- 
rens und ersucht um Beschaffung der- 
selben im Wege des M.d.I. oder M.d. 
Aeu.

Das M.d.I. verfugt nicht tiber die 
obererwahnte Zeitungsnummer.

Das vom akademischen Senate der 
Univ. Lemberg gestellte Ansuchen w a
re daher behufs allfalliiger weiterer 
Verftigung dem M.d.Aeu. zur Kenntnis 
zu bringen.

6 .

K.k. Statthalterprasidium
13169/pr. Biała, am 4. September 191615

An den Herm Leiter des k.k. Mini- 
steriums des Innem in Wien.

In Befolgung des Erlasses vom 22. 
Marz 1916 Zl. 25489/M.I. ex 1915 und 
vom 18. August 1915 ad Zl. 25489/M.I. 
ex 1915 beehre ich mich Euerer Exzel- 
lenz mitfolgend abschriftlich Bericht 
des k.k. Polizeidirektors in Lemberg 
vom 26. Juni 1916, Zl. 2612/pr. samt der 
gegen Dr. Hruszewski an das Feldge- 
richt des k.u.k. Stadtkommandos in 
Lemberg erstatteten Strafanzeige in 
Vorlage zu bringen.

In dieser Anzeige wird die staats- 
btirgerliche Haltung und politische Be- 
tatigung des Dr. Hruszewski wahrend

Академічний сенат у Львові пові
домив намісника копією залучено
го додатку з 10. 4. 1916, ч. 54/пр., 
що рішенням від 31. 3. 1916 розпо
чато проти Грушевського дисциплі
нарне розслідування з одночасним 
усуненням від служби і припинен
ням платні за те, що він без від
пустки подався в Росію і в часо
писі «Реч» помістив антиавстрійську 
статтю.

Акад. сенат потребує оригінал 
числа згаданої газети для прове
дення дисциплінарного досліджен
ня і просить дістати її через М.В.С. 
чи М. Зак. С.

М.В.С. не має названого числа 
згаданої газети.

Отже прохання академічного се
нату унів. Львів треба подати для 
можливого дальшого полагодження 
справи до відома Міністератва За
кордонних Справ.

6.

Ц.к. Президія намісництва 
13169/пр. Бяла 4. вересня 1916Д5 
Пану керівникові ц.к. Міністерства 
внутрішніх справ у Відні.

Згідно з указом від 22 березня
1916 ч. 25489/М.В.С. з 1915 і від 18 
серпня 1915 ч. 25489/М.В.С. з 1915 
маю за шану переслати Вашій Екс- 
целенції копію повідомлення ц.к. 
директора поліції у Львові від 27 
червня 1916 ч. 2612/пр. разом із 
карною заявою польовому судові 
ц.к. міського командування на д-ра 
Грушевського,

В цій заяві описано громадянську 
поведінку і політичну діяльність 
д-ра Грушевського під час його ді-

15 Далі пропускаємо опис справи, що його подано повністю в передмові, 
а звернення до міністерства внутрішніх справ подаємо без розбивки.



«С П РА В А  ГРУШ ЕВСЬКОГО» 271

seiner Wirksamkeit an der Lemberger 
Universitat gesćhildert.

Zugleich beehre ich mich Euerer 
Exzellenz die Abschrift der anher ge- 
richteten Zuschrift des akademischen 
Senates der Lemberger Universitat 
vom 10. April 1916 Zl. 54/pr. ex 1915 
vorzulegen, worm mitgeteilt ward, dass 
von Seiten des Senates ein Diszipli- 
narverfahren gegen Dr. Hruszewski 
eingeleitet wurde.

Die Zustellung des diesfalligen Se- 
natsbeschlusses an den gerichtlich be- 
stellten K urator16 des Dr. Hruszewski 
wird unter Einem verfugt.

In der bezogenen Zuschrift bittet 
auch der akademische Senat, ihm im 
Wege des k.k. Ministeriums eventuell 
des k.k. Ministeriums des Aeussern 
der(!) Originalnummer des Zeitung 
,,Riecz“ vom 25. Oktober 1915 zu ver- 
schaffen, worm der inkriminierte Ar- 
tikel der Dr. Hruszewski veroffentlicht 
wurde.

Die Abschrift des Berichtes wird 
dem k.k. Kultus- und Unterrichtsmi- 
nisterium vorgelegt.

Der k.k. Statthalter

7.

Abschrift
Presidium der k.k. Polizeidirektion.
Zl. 2612/pr. Lemberg, am 27. Juni 1916. 
An das Feldgericht des k.u.k. Stadt- 
kommandanten in Lemberg.

Im Jahre 1894 wurde an der hiesi- 
gen Universitat die Lehrkanzel der 
Weltgeschichte mit besonderer Beruck- 
sichtigung der Geschichte des Ostens 
mit der ruthenischen Vortragssprache 
geschaffen.

Ueber Antrag der ukranischen Po- 
litiker wurde dieser Posten dem Pro
fessor Michael Hruszewskyj einen ge- 
borenen Ukrainer anvertraut.

яльности у львівському універси
теті.

Водночас маю шану подати Вашій 
Ексцеленції копію спрямованого до 
мене листа академічного сенату 
Львівського університету від 10 
квітня 1916 ч. 54/пр. з 1915, в якому 
повідомляється, що сенат розпочав 
дисциплінарне слідство проти д-ра 
Грушевського.

Водночас згадане рішення сенату 
буде передане судово призначеному 
кураторові^ д-ра Грушевського.

У відносному офіційному листі 
академічний сенат просить також, 
щоб ц.к. міністерство (В. Сп.) або ц.к. 
міністерство закордонних справ роз
добуло для нього оригінал числа 
газети «Реч» від 25 жовтня, де на- 
руковако інкриміновану статтю д-ра 
Грушевського.

Копію повідомлення подано та
кож ц.к. міністерству віроісповідан- 
ня і навчання.

Ц.к. намісник

7.

Копія
Президія ц.к. дирекції поліції
ч. 2612/пр. Львів 27 червня 1916. 
Польовому судові ц.к. міського ко
менданта у Львові.

1894 року створено при тутешньо
му університеті катедру світової 
історії з спеціяльним узлядненням 
історії Сходу з українською мовою 
навчання.

На пропозицію українських полі
тиків цей пост доручено українцеві 
професорові Михайлові Грушевсь- 
кому.

Як подав у своїй статті Ю. Ґерич, До біографії М. Грушевського, 
Український Історик, ч. 33-34 (ч. 1-2, 1972) куратором у справі Грушевсько
го призначено було д-ра Филипа Евина (стор. 78 і далі).
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Hruszewskyj war bis zu seiner Er- 
nennung in Russland tatig und hatte 
den Ruf eines tiichtigen Historikers so
wie eines hervorragenden Vertreters 
der ukrainischen Bewegung in Russ
land.

Nach seiner Emennung zum ordent- 
lichen Professor an der Lemberger 
Universitat, entfaltete Prof. Hruszew
skyj eine umfangreiche, wissenschaft- 
liche und politische Tatigkeit. Er w ur
de wiederholt zum Obmann des wis
senschaftlichen Szewczenko Vereines 
gewahlt und bekleidet diesen Posten 
nominell noch gegenwartig.

An der Universitat hat er auf die 
sich um ihn gruppierende ruthenische 
Hochschuljugend einen grossen Ein- 
fluss ausgeubt

In der Politik verfolgte Prof. Hru
szewskyj im allgemeinen die opositio- 
nelle Haltung sowohl der Regierung 
als auch der ukrainischen parlamenta- 
rischen Representation gegentiber. Er 
war auch Herausgeber und Mitarbei- 
ter eines wissenschaftlich literarischen 
Monatsblattes unter d. T. „Literaturno- 
naukowyj Wistnyk“ das in Lemberg 
und Kiew erschien.

Das erwahnte Blatt, an dem aus- 
ser den galizischen Politikem1? und 
Schriftstellern auch zahlreiche russische 
Ukrainer als Mitarbeiter teilnahmen, 
erorterte auch ofters die politischen 
Fragen insbesondere die ukrainische 
Frage, sowohl in Bezug auf Oster- 
reich, als auch auf Russland.

Obwohl die Tendenzen, die dieses 
Blatt verfolgte im allgemein(en) iden- 
tisch mit denen der galizischen Ukrai
ner zu sein schienen, nahm doch das 
Blatt eine opositionelle Haltung gegen- 
iiber der von den Vertretern der galiz. 
Ukrainer verfolgten Politikern.18

Eine scharfere Wendung in der Hal
tung des liter, monatl. Wistnyk und 
des Prof. Hruszewskyj in Bezug auf 
die Politik der galiz. Ukrainer, sowie

До свого назначения діяв Грушев
ський у Росії і мав славу солідного 
історика і визначного представни
ка українського руху в Росії.

Після призначення звичайним 
професором Львівського універси
тету проф. Грушевський розвинув 
широку наукову і політичну діяль
ність. Його неодноразово обирали 
головою Наукового Товариства ім. 
Шевченка і номінально він займає 
цей пост ще й тепер.

В університеті він мав великий 
вплив на українську молодь, яка 
гуртувалася навколо нього.

У політиці вів проф. Грушевсь
кий в загальному опозиційний курс 
супроти уряду і української парля- 
ментарної репрезентації. Він був 
теж видавцем і співробітником на
уково-літературного і політичного 
місячника під назвою «Літературно- 
науковий вісник», який виходив у 
Лвові і в Києві.

Названий журнал, в якому крім 
галицьких п о л іт и к ів і7  і письменни
ків співпрацювали також численні 
російські українці, часто виясняв 
політичні питання, а зокрема укра
їнське питання у відношенні до 
Австрії та Росії.

Хоч тенденції цього органу в за
гальному були ніби тотожні з тен
денціями галицьких українців, то 
все ж  він займав опозиційне стано
вище супроти політики, яку вели 
представники галицьких українців.18

Гостріший поворот у ставленні 
літ. місячника «Вісника» і проф. 
Грушевського стосовно до політики 
галицьких українців, а також по 
відношенню до оцінки позиції ц.к.

В оригіналі: „ . . .  an dem ausserden galizischen Politiker..
18 Звичайно помилка. Мало б буґи ‘ Politik, як ми і перекладаємо.
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in Bezug auf die Beurteilung deren 
Stellung der k.k Regierung gegentiber, 
ist erst Ende des Jahres 1912 nach Aus- 
bruch des balkanischen Krieges einge- 
treten.

Im Zusammenhange mit dem balka
nischen Kriege und dem damals be- 
vorstehenden europaischen Kriegs, ha- 
ben die Vertreter dreier galiz. ukrai
nischen (!) Parteien u.z. der national- 
demokratischen, der radikalen und 
der sozial-demokratischen in  der am 7. 
Dezember 1912 in Wien stattgefunde- 
nen Versammlung, die feierliche Er- 
klarung zum Beschluss erhoben, in 
der festgestellt wurde, dass die ganze 
ukrainische Gesellschaft fiir den Fall 
des Krieges mit Russland sich fiir 
Osterreich-Ungam erklaren werde.

Nach Veroffentlichung dieser Reso
lution durch die Presse wurde dieselbe 
von den russischen Blattern stark an- 
gegriffen was die ukrainischen Poli- 
tiker bewogen hat, diese Resolution in 
der Neuen Freien Presse in dem Sinne 
zu berichtigen, dass durch die ukradni- 
sche Gesellschaft lediglich die oster- 
reichischen Ukrainer — nicht aber die 
russischen Ukrainer gemeint waren.

Nicht(s)destoweniger wurde diese Re
solution und die darin pracisierte Stel
lung der osterr. Ukrainer, sowie im 
allgemeinen die ukrainische Politik in 
Osterreich von dem Liter, naukowyj 
Wistnyk, einer scharfen Kritik unter
zogen.

Literaturno-naukowyj Wistnyk ver- 
offentlichte .in der Nr. III. vom Marz 
1913 und in der Nr. VI. vom Juni 1913 
zwei Artikel vom Ignotus1̂  unter d. 
T. „Z austrijskoi Ukrainy

In den genannten Artikeln fiihrt der 
Autor folgendes aus:

Das verflossene Jahr 1912 muss im 
politischen Leben der galiz. Ukrainer 
als ganzlich unfruchtbar bezeichnet 
werden.

Die Ursache dessen liegt darin, dass 
in den Grundsazen der modemen Po-

уряду, настав щойно наприкінці
1912 року після початку балкансь- 
кої війни.

У зв’язку з балканською війною 
і можливістю спалаху європейської 
війни, представники трьох галиць- 
коукраїнських партій, а саме націо
нально-демократичної, радикальної 
і соціял-демократичної на своїх збо
рах 7 грудня у Відні схвалили уро
чисту заяву в формі рішення, що 
на випадок війни з Росією україн
ське суспільство стане по стороні 
Австро-Угорщини.

Після публікації цієї резолюції в 
пресі російські газети на неї силь
но напали, а це спонукало україн
ських політиків цю резолюцію в 
«Ноє Фрає Прессе» виправити у тому 
змислі, що під українським суспіль
ством треба розуміти лише австрій
ських українців, а не російських.

Тим не менше цю резолюцію і в 
ній уточнену позицію австр. укра
їнців як і взагалі, українську по
літику в Австрії піддано в «Літера
турно-науковому Віснику» гострій 
критиці.

«Літературно-науковий Вісник» 
опублікував у ч. З з березня і в ч. б 
з червня 1913 дві статті Іґнотуса19 
під заголовком «З австійської Укра
їни».

У названих статтях автор подає 
такі думки:

Минулий 1912 рік треба назвати 
в політичному житті галицьких ук
раїнців зовсім неплідним.

Причина лежить в тому, що в 
підставі новочасної політики —

19 Псевдонім Івана Джиджори.
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litik — ausser den taktischen Fehlern
— auch falsche Pramissen prinzipiellen 
Charakters aufgestellt worden sind, 
welche gute Absichten und Bestrebun- 
gen unserer Politiker lahm legen.

Zu diesen falschen Pramissen ge- 
hort auch die Idee (richtig gesagt Le- 
gende) von welćher die Taktik der 
ukrainischen parlamentarischen Repre
sentation massgebend beednflusst war, 
und die darin bestand, dass angeblich 
in den hóchsten Kreisen der osterr. 
ungar. Monarchie die grundsatzliche 
Wendung in der Auffassung der ukrai
nischen Frage eingetreten ist.

Diese Legende wurde schon im Jahre 
1908 zur Zeit der Annexion Affaire 
bemerkbar und erreichte ihren Gipfel- 
punkt im Jahre 1912. Der Glaube der 
Ukrainer an diese Legende wurde noch 
durch den Appel(l) seiner Majestat des 
Kaisers an die ukrainische Nation vom
18./6. 1912 gestarkt.

Unsere politischen Kreise — fuhrt 
der Verfasser aus — beeinflusst durćh 
diese Legende haben am 7. Dezember
1912 — also in dem am meisten kri- 
tischen Momente fur die Lage der 
osterr. ungar. Monarchie — die wohl- 
bekannte aber ganz tiberfltissige Re
solution, angenommen, dass fiir den 
Fall des Krieges Ositerreichs mit Russ- 
land die ganze ukrainische Gesellschaft 
(selbstverstandlich die galizisćhe) ein- 
stimmig und entschieden sich an die 
Seite Osterreichs stellen werde.

Ahnlich wurde auch in dieser Mo- 
natschrift in der Nr. IX. vom Septem
ber 1913 eine Resolution des im Juli
1913 in Lemberg stattgefundenen Kon- 
gresses der allukrainischen Jugend 
einer abfalligen Kritik unterzogen, — 
weil in derselben die ukrainische Ge
sellschaft aufgefordert wurde, sich dem 
Programme der antirussisćhen Orien- 
tierung und der selbststandigen Ukraine 
(nach Losreisung derselben von Russ- 
land) anzuschliessen, und zu diesem 
Zwecke die ukrainische Sicz-Schiitzen- 
organisation tatkraftig zu fordem.

крім тактичних помилок — постав
лено також помилкові тези прин
ципового характеру, які паралізу
ють добрі наміри та старання на
ших політиків.

До цих помилкових тез належить 
також ідея (краще кажучи леґенда), 
яка основно впливала на тактику 
української репрезентації і поляга
ла в тому, що, нібито, в найвищих 
колах австр.-угорсь. монархії зай
шли основні зміни в підході до ук
раїнського питання.

Цю леґенду можна було спостері
гати ще 1908 року під час афери 
анексії, а 1912 року вона досягла 
свого апогею. Віру українців у цю 
леґенду зміцнив ще заклик його ве- 
личности цісаря до українського 
народу 18. 6. 1912.

Наші політичні кола — пояснює 
далі автор — прийняли під впли
вом цієї леґенди 7 грудня 1912 — 
отже в найкритичніший момент 
становища австро-угорської монар
хії — добре відому, але зовсім зайву 
резолюцію, що на випадок війни 
Австрії з Росією все українське 
суспільство (очевидно галицьке) ста
не одностайно і рішуче по стороні 
Австрії.

Подібно негативно критиковано у 
цьому місячнику в ч. 9 з вересня 1913 
резолюцію конгресу всеукраїнської 
молоді, що відбувся в липні 1913 р. у 
Львові за те, що в ній закликалося 
українське суспільство приєднатися 
до програми антиросійської орієнта
ції і самостійної України (після ві- 
дірвання її від Росії) і з цією ме
тою сприяти українській організа
ції Січових Стрільців.
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In der oben erwahnten Nummer 
wurde diese Resolution in einem vom 
M. Jewschan, einen russischen Ukrai
n e k  verfassten Artikel als „Des- 
orientierung" bezeichnet.

In derselben Nr. veroffentlichte Hru
szewskyj einen Artikel iiber den bal- 
kanischen Krieg, den er folgender 
Massen schliesst:

„Die Macht und die Bedeutung kann 
Russland nur durch innere Reformen 
erlangen u.z.: durch Gewahrung ver- 
fassungsmassiger Garantien, Hebung 
der Bauern- und Arbeitermassen, sowie 
Lósung der Nationalitatenfrage auf 
der Basis des breiten Federalismus“ 
(Lit. naukowyj Wistnyk, Nr. IX. pro
1913, Seite 332).

Den Professor Hruszewskyj hat der 
Krieg in Osterreićh uberrascht. Erst im 
Dezember 1914 verliess er mit seiner 
Familie Wien, wo er damals verweilte 
und begab sich uber Italien nach Russ
land. Hiebei hat er seinen Bekannten 
erzahlt, dass er nach Russland zurtick- 
kehren muss, da widrigenfalls die 
russische Regierung sein in  Russland 
befindliches Vermogen konfiszieren 
werde.

Gleich nach seiner Rtickkehr nach 
Russland wurde er von russischen Be- 
horden als ein hervorragender Ukrai
ner verhaftet. Bald darauf wurde er 
jedoch freigelassen, dank dem Eingrei- 
fen der einflussreichen russischen Per- 
sónlichkeiten, die dafiir hafteten, dass 
er nie russenfeindliche Agitation be- 
trieben und zum Nachteile Russlands 
gehandelt hatte.

Anlassl-ich seiner Verhaftung und 
der spateren Freilassung entwickelte 
sich — den Zeitungsberichten zufolge
— eine Polemik in den russischen 
Zeitungen.

Unter anderen wurde dem Prof. Hru
szewskyj in dem Organe der russi
schen Kadettenpartei under d. T. 
„Rlecz“ vom 25. Oktober 1915 seitens 
des Petersburger Universitatsprofessors

У вище згаданому числі М. Єв- 
шан, російський у к р а ї н е ц ь ,20 нази
ває цю резолюцію в своїй статті 
«дезорієнтацією».

У цьому ж  числі помістив Гру
шевський статтю про балканську 
війну, яку він кінчає таким чином:

«Силу і значення може Росія здо
бути лише шляхом внутрішніх ре
форм, а саме: наданням конститу
ційних Гарантій, поліпшенням ста
ну селянських і робітничих мас і 
розв’язанням національного питан
ня на базі широкого федералізму» 
(Л.-Н. В., ч. 9, 1913, стор. 332).

Професора Грушевського застала 
війна несподівано в Австрії. Щойно 
в грудні 1914 залишив він із своєю 
сім’єю Відень, де він тоді перебував,
і виїхав через Італію до Росії. При 
цьому він розказував своїм знайо
мим, що він мусить повернутися в 
Росію, бо інакше російський уряд 
конфіскує його маєток.

Відразу після повернення в Ро
сію його, як визначного українця, 
російські органи влади арештували. 
Скоро після того його, однак, ви
пустили, завдяки впливовим росій
ським особам, які заручилися, що 
він ніколи не вів антиросійської агі
тації і не діяв на шкоду Росії.

З приводу його арешту і пізнішо
го випущення розвинулася — згід
но з повідомленням газет — поле
міка в російських часописах.

Між іншим професор петербурзь
кого університету Кулаковський за
кинув проф. Грушевському в органі 
російської партії Кадетів, під заг. 
«Реч» від 25 жовтня 1915, що він, 
нібито, вів у львівському універси
теті антиросійську агітацію і брав 
участь у створенні українського ле
гіону.

Проти цих закидів виступив проф. 
Грушевський у статті, опублікованій 
у газеті «Реч», де стверджено таке:

20 м . Євшан-Федюшко був галичанином.
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Kułakowskyj der Vorwurf gemacht, er 
hatte an der Lemberger Universitat 
russenfeindliche Agitation betrieben 
und an der Bildung der ukrainischen 
Legion teilgenommen.

Gegen diese Vorwiirfe hat Prof. 
Hruszewskyj Einspruch erhoben und 
in einem in der Zeitung ,,Riecz“ ver- 
offentlichten Artikel nachstehendes 
festgestellt:

„Den Menschen, die mehr oder we- 
ndger meine Tatigkeit beobachtet ha- 
ben, diirfte es wohlbekannt sein, dass 
sowohl ich, als auch diejenigen Stro- 
mungen in Russland, mit denen ich in 
Bertihrung stand, der s.g. „osterreichi- 
schen Orientation“ nicht huldigten und 
die Losung der ukrainischen Frage in 
Russland nicht in der Losreissung der 
ukrainischen Gebiete von demselben, 
sondern in der Erledigung dieser Fra
ge im Verfassungswege durch das ge- 
meinsame Bestreben der fortschrittli- 
chen ukrainischen und grossrussischen 
Gesellschaft innerhalb der Grenzen des 
russischen Staates auf der Basis der 
konstitutionellen Entwickelung der 
Lander autonomie und des National- 
bewusstseins erblickten.

Diese Richtung verfolgte meine gan- 
ze politische Tatigkeit und die Tatig
keit sonstiger Vertreter der ukraind- 
schen Gesellschaft im Laufe der letzten 
Jahre und dies beweist nur, wie wir 
alle glaubten und noch heute weiter 
glauben an die Losung der ukraini
schen Frage auf dem oben beschriebe- 
nen Wege (ungeachtet dessen, was wir 
im letzten Jahre erlebt haben).

Mit der osterreichischen Orientation 
wollen die Ukrainer absolut nichts ge- 
mein haben, und ich habe personlich 
in einem in „Literatumo-naukowyj 
Wistnyk“ veroffentlichten Artikel un- 
ter d.T. „Die Saraj ewer Tragodie" ka- 
tegorisch erklart, die ósterreićhisćhe 
Orientation sei keineswegs im Stande 
die ukrainische Frage zu losen, diese 
politische Stromung iiber die Gemtiter 
der ukrainischen Gesellschaft in Russ
land (iibt?) keinen Einfluss aus, und

«Людям, які більше чи менше 
слідкували за моєю діяльністю, 
могло б бути відомо, що ні я, ні ті 
напрями в Росії, з якими я був у 
контакті, не були прихильниками т. 
зв. «австрійської орієнтації» і роз
в’язку українського питання в Росії 
вбачали не у відриві українських 
земель від неї, а в урегулюванні 
цього питання конституційним ш ля
хом і спільним намаганням прогре
сивного українського і великоросій
ського суспільства в рамах російсь
кої держави на базі конституційного 
розвитку автономії земель та націо
нальної свідомости.

У цьому напрямку розвивалася 
ціла моя політична діяльність та 
діяльність інших представників ук
раїнського суспільства протягом 
останніх років і це лише доказує, 
як ми всі вірили і ще й тепер далі 
віримо в розв’язання українського 
питання вище з’ясованим шляхом 
(не зважаючи на те, що ми пере
жили протягом останнього року).

З австрійською орієнтацією укра
їнці не хочуть мати абсолютно ні
чого спільного і я  особисто катего
рично заявив у статті, опублікова
ній у «Літературно-науковому Віс
нику» під заголовком «Сараєвська 
трагедія», що австрійська орієнта
ція неспроможна розв’язати укра
їнське питання; цей політичний на
прям на українське суспільство в 
Росії не має ніякого впливу і за
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konne unter keiner Bedingung bei 
dieser Gesellschaft Zustimmung fin- 
den(“).

Diese gegenwartige Stellung des 
Prof. Hruszewskyj entspricht im allge- 
meinen, wie aus dem vorhergesagten 
erleuchtet, seine(n) politischen Prinzi- 
pien aus der Zeit vor dem Kriege.

Nachdem Prof. Hruszewskyj im 
ukrainischen Lager eine tiberaus her- 
vorragende Rolle spielte, ist er erklar- 
lich dass diese seine dem Staate ge- 
geniiber illoyale und schadliche Hal- 
tung einen Nachhaltigen Einfluss auf 
die breiten Kreise der Ukrainer aus- 
zutiben vermochte.21

Demzufolge ware seine Tatigkeit 
insbesondere mit Riicksicht auf die ge
genwartige Lage und die Begleitum- 
stande22 als eine durch das Strafgesetz 
verponnte (!) Handlung anzusehen.

Dies beehre ich mich dem Gerichte 
zwecks Einleitung der strafgerichtli- 
cher (!) Schritte zur Kenntnis zu brin- 
ge (!).

Der k.k. Regierungsrat und Polizei- 
direktor

Dr. Reinlender m. p.23

жодних умов не може здобути схва
лення в цьому суспільстві».

Ця теперішня позиція проф. Гру
шевського відповідає в загальному, 
як видно із вищесказаного, його по
літичним принципам з часу перед 
війною.

Оскільки проф. Грушевський в 
українському таборі відіграв дуже 
визначну ролю, зрозуміло, що ця йо
го нелояльна і шкідлива поведінка 
супроти держави могла негативно 
впливати на широкі кола україн
ців.2!

Отже його діяльність зокрема з 
огляду на сучасний стан і супровідні 
умови22 треба розглядати як неприй
нятну діяльність з огляду на кар
ний кодекс.

Маю за шану подати це до відома 
судові для початку карно-судової 
справи.

Ц.к. урядовий радник і директор 
поліції

Д-р Райнлендер в. р.23
(Далі буде)

21 Мається, очевидно, на увазі українців у Австро-Угорщині.
22 3 уваги на війну з Росією.
23 Документ писаний, або диктований нашвидкуруч дуже незугарною 

німецькою мовою з численними граматичними і правописними помилками. 
Видно д-р Райнлендер не переглянув у поспіху машинопису, підписуючи 
його. Дещо в дужках поправлено а на дещо ми лише звертаємо увагу (в 
дужках).



Грушевськіяна

М. Антонович

СПРАВА ГРУШЕВСЬКОГО
(ЗАКІНЧЕННЯ)

8.

Prezydyum c. k. Dyrekcyi p o l i c y i .20
L: 2612/pr.. Lwów, dnia 27. czerwca 1916.

Prezydyum c. k. Namiestnictwa 
w

B i a ł e j

Stosowanie do polecenia z dnia 20. kwietnia 1916 L: 4970/pr. przedkładam  
w  załączeniu odpis doniesienia karnego przeciw prof. tut. Uniwersytetu Micha
łowi Hruszews(kiiemu.

C. k. Radca Rządu i Dyrektor Policyi: 
Reinlender m. p.

9.
ad 20640 — 16 

M.I. 
A b s c h r i f t .

Senat Akademicki c. k. Uniwersytetu lwowskiego.21
L: 54/pr. ex 1915/16. Lwów, dnia 10. kwietnia 1916.

Do
c. k. Namiestnictwa galicyjskiego

w
B i a ł e j

Senat akademicki c. k. Uniwersytetu we Lwowie uchwalił na posiedzeniu 
dnia 31. marca 1 916:22

20 Польський текст друкуємо в оригіналі без перекладу українською 
мовою.

21 Доказом темпів дії львівської поліції може бути те, що документи з 
10 квітня 1916, які директор поліції Райнлєндер отримав 20 квітня, він пе
ресилає намісництву щойно 27 червня.

22 Від самого приїзду М. Грушевського у Львів (1894), між ним і поль
ською частиною професорів університету проходили гострі сутички. Поча
лося з того, що декан Твардовський «на засіданні виділу філософічного
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1. a) wdrożyć przeciw p. Dr. Michałowi Hruszewskiemu c. k. zwyczajnemu 
profesorowi Uniwersytetu we Lwowie, postępowanie dyscyplinarne z powodu, 
iż z początkiem roku 191523 bez urlopu dobrowolnie wyjechał do Rosyi, gdzie 
też obecnie przebywa, zatem dobrowolnie i bez dostatecznego usprawiedliwienia 
porzucił sprawowanie swych przysięgą służbową zaprzysiężonych obowiązków i

1. a) zawiesić p. prof. Dra Michała Hruszewskiego w jego urzędzie c. k. zwy
czajnego profesora Uniwersytetu i wstrzymać jego pobory służbowe na czas aż 
do ukończenia postępowania dyscyplinarnego; dalej zaś

2) wdrożyć przeciw p. prof. Dr. Michałowi Hruszewskiemu postępowanie 
dyscyplinarne z powodu jego nieprzyjaznej dla Państwa austryackiego działal
ności publicystycznej w  czasie wojny w dzienniku rosyjskim R je c z .2 4

U z a s a d n i e n i e .

Ad 1. Wedle zeznań profesora Dra Cyryla Studzińskiego, przesłuchanego do 
protokołu 14. marca b. r. przebywał prof. Dr. Michał Hruszewski do grudnia 
r. 191425 w  granicach Monarchii austryaoko-węgierskiej, następnie zaś wyjechał 
z rodziną do Rosyi. „O ile mogłem wywnioskować“ — oświadczył prof. Dr. Cy
ryl Studziński — „skłoniła go do wyjazdu groza utraty majątku, gdyż właśnie 
podówczas wydał Rząd rosyjski ukaz, mocą którego rosyjscy obywatele (prof. 
Hruszewski nie złożył dotąd obywatelstwa r o s y j s k i e g o ) 26 tracili majątek na 
rzecz skarbu rosyjskiego, o ile do sześciu tygodni od opublikowania ukazu nie 
wrócili do Rosyi“.

Jak z tego stanu rzeczy wynika, porzucił prof. Dr. Hruszewski dobrowolnie 
pełnienie swych obowiązków służbowych. Przypuszczalny motyw, który prof. 
Dr. -Studziński podaje, nie uchyla odpowiedzialności prof. Dra. Hruszewskiego 
za jego krok, bo konieczność uregulowania pilnych spraw majętkowyćh może 
być co najwyżej motywem dla prośby o urlop, ale nigdy nie usprawiedliwia 
samowolnego porzucenia obowiązków służbowych. Ponieważ prof. Dr. Hruszew- 
siki nie postarawszy się w  drodze służbowej o urlop, samowolnie wyjechał do 
Rosyi i zaniechał pełnić 'obowiązki profesora Uniwersytetu, dopuścił się świado

факультету не дозволив проф. Грушевському говорити українською мо
вою» (Л. Винар, «Український Історик», ч. 13, 1967, стор. 16). Справи заго
стрилися, коли українські студенти у Львові почали боротьбу за окремий 
університет. Ясно, що М. Грушевський у цій боротьбі також відігравав виз
начну, хоч і неофіційну ролю порадника студентів, однак це ще збільшило 
ненависть польських професорів до Грушевського. Тепер вони використа
ли нагоду, щоб попробувати довести «зраду» українців в особі одного з їх 
ніх провідників.

23 Грушевський виїхав з  Галичини влітку 1914 р., а 1915 р. він уж е дав
но перебував у Росії на засланні.

24 Натяк на шовіністичний випад «Кур’єра Львуфскеґо» (16. XI. 1915) 
проти М. Грушевського.

25 Цікаво, що й К. Студинський не був поінформований про виїзд М. 
Грушевського і відносить його до грудня 1914 р. До речі, К. Студинський 
намагався з усіх сил виправдати вчинок М. Грушевського, як бачимо з даль
шої цитати його свідчення.

26 у  цій справі австро-угорський уряд постійно чинив тиск на Грушев- 
ською, а той різно викручувався від приняття громадянства Австро-Угор
щини.
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mie naruszenia swych najistotniejszych zaprzysiężonych obowiązków służbo
wych, co wdrożenie postępowania dyscyplinarnego w  całej pełni uzasadnia.

Orzeczona w  ustępie 1. b) suspenzya w  urzędzie i poborach opiera się na 
przepisie dekr. nadw. z 17. maja 1892, Tom 56, str. 117 zb. u. po-1. albowiem  
przedstawione powyżej* naruszenie obowiązków służbowych może za sobą po
ciągnąć złożenie z urzędu a w e wszystkich tego rodzaju przypadkach musi być 
wedle tego dekretu orzeczona suspenzya w  urzędzie i poborach.

Ad 2) Wdrożonie postępowania dyscyplinarnego z powodu nieprzyjaznej dla 
Państwa austryackiego 'działalności publicystycznej w  czasie wojny w  dzien
niku rosyjskim Rjecz uzasadnione jest tem, że prof. Dr. Hruszewski umieścił 
w  czasopiśmie Rjecz z 25. października 1915 enuncyacyę w  której broniąc się 
przeciw zarzutowi współdziałania przy utworzeniu legionu ukraińskiego w  Ga- 
licyi przeciw Rosyi, uczynionemu mu przez profesora petersburskiego Uniwer
sytetu Kułakowskiego, zaznacza, że jego naczelnem dążeniem jest odrodzenie 
Rosyi przez jej wewnętrzne wzmocnienie zapomocą swobód, mających się przyz
nać narodowościom w  jej obrębie żyjącym. Prof. Dr. Hruszewski akcentuje, że 
na Uniwersytecie lwowskim nie uprawiał agitacyi i że ani on, ani przedsta
wiciele ukrainizmu w  Rosyi nie oświadczyli się za oryentacyą austryacką. Da
lej zaznacza prof. Dr. Hruszewski, że rozstrzygnięcia kwestyi ukraińskiej w  
Rosyi nie upatrywał w  odpadnięciu od niej ziem ukraińskich, lecz w  unormo
waniu .tej kwestyi drogą prawodawczą za wspólnem porozumieniem społeczeń
stwa ukraińskiego i rosyjskiego przez udzielenie ziemiom ukraińskim autono
mii w  obrębie cesarstwa rosyjskiego. Tę enuncyacyę R jęczy ogłosił Kury er 
Lwowski w  Nr. 427 z 16. listopada 1915.27

*

O otem zawiadamnia się p. prof. Dra Michała Hruszewskiego z uwagą, że prze
ciw powyższej uchwale Senatu akademickiego przysługuje mu prawo rekursu 
do c. k. Ministerstwa wyznań i oświaty. — Czasokres do rekursu wynosi cztery 
tygodnie, licząc od dnia doręczenia itej uchwały. Rekurs należy wnieść do kan- 
celaryi Rektoratu.28

Równocześnie:

1) wzywa się p. prof. Dra Michała Hruszewskiego, by do 30. dni, od dnia 
doręczenia mu tej uchwały licząc, stanął osobiście przed komisyą dyscyplinar
ną i swą obronę na poczynione mu zarzuty przedstawił lub w  tym samym  
czasie podał pisemnie swą obronę do Rektoratu;

2) zawiadamia się c. k. Namiestnictwo o orzeczonem przeciw prof. Dr. Mi
chałowi Hruszewski emu zawieszeniu w  urzędzie c. k. zwyczajnego profesora 
Uniwersytetu i wstrzymaniu jego poborów służbowych (suspenzyi poborów) z

27 Сенат львівського університету не мав ориґіналу статті з «Речі». Як 
побачимо далі, отримавши нарешті оригінал, не знайшов у статті нічого 
злочинного, що зрештою добре свідчить про тодішній моральний рівень 
академічного світу.

28 Доручення цієї ухвали М. Грушевському в ворожу країну, з якою 
центральні держави тоді вели війну, було справою нелегкою і тому сенат 
переслав копію призначену для Грушевського президії Галицького наміс
ництва з  сугестією призначити куратора для цієї справи.
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prośbą o wydanie zarządzeń potrzebnych dla wstrzymania wypłaty poborów 
służbowych prof. Dr. Michała Hruszewskiego.

Z Senatu akademickiego c. k. Uniwersytetu lwowskego:

( P o d p i s )  
t. cz. — Rektor.

10.
ad 20640 — 16 

M.I.
A b s c h r i f t .

Senat akademicki c.k.  Uniwersytetu Lwowskiego.
L: 54/pr. ex 1915/16. Lwów, dnia 10. kwietnia 1916.

Do
Prezydyum c. k. Namiestnictwa galicyjskiego

w
B i a ł e j .

W załączeniu przesyła Senat akademicki Wysokiemu Prezydyum uchwałę 
swoją z dnia 31. marca 1916 L: 54/(pr. ex 1915/16 wdrażającą postępowanie dyscy
plinarne przeciw prof. Dr. Michałowi Hruszewskiemu i zawiasizającą go w  
urzędzie i  poborach a to w  dwóch egzempiarzaćh, z których jeden przeznaczo
ny jest dla c .k . Namiestnictwa do dalszego urzędowania, drugi dla prof. Dra 
Michała Hruszewskiego.

Ponieważ prof. Dr. Michał Hruszewski wydalił się z granic Monarchii 
austryacko-węgierskiej i przebywa w  Rosyi, przeto egzemplarz uchwały prze
znaczony dla p. prof. Dra Michała Hruszewskiego przesyła się Wysokiemu Pre
zydyum z prośbą o zarządzenie doręczenia tej uchwały p. Dr. Michałowi Hruszew- 
sfciemu c.ik. zwyczajnemu profesorowi Uniwersytetu, w  którym to celu w  myśl 
reskryptu c.k . Ministerstwa wyznań i oświaty z dnia 21. listopada 1915 L: 3815/ 
K.U.M. ewentualnie Wysokie Prezydyum c. k. Namiestnictwa ustanowienie ku
ratora przez właściwy sąd spowodować raczy.

Zarazem Senat akademicki uprasza Wysokie Prezydyum o wydobycie u 
właściwej władzy (c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych, c.k.  Ministerstwa 
spraw zagranicznych, Rady Ministrów, Biblioteki cesarskiej) oryginalnego nu
meru Rjeczy z dnia 25. października 1915, w  którym się artykuł prof. Dr. Hru
szewskiego znajduje i prjęsłanie tego numeru Rektoratowi.

Brak tego oryginalnego numeru Rjeczy był powodem, dla którego Senat aka
demicki, iktóry od dawna baczną uwagę poświęca sprawie poruszonej przez 
Wysokie Prezydyum w  piśmie z dnia 20. marca 1916 L: 4391/pr. nie zdecydował 
się pirzed otrzymaniem tego pisma na wdrożenie przeciw prof. Dr. Hruszew- 
skiemu postępowania 'dyscyplinarnego z powodu jeho nieprzyjaznej dla Pań
stwa działalności publicystycznej. Już w  dniu 3. grudnia 1915 uchwaliła Komi- 
sya dyscyplinarna sprawę poruszyć na posiedzeniu Senatu akademickiego. Na
stępstwem tego była uchwała Senatu akademickiego z dnia 19. lutego 1916, 
przekazująca sprawę Komisy i dyscyplinarnej dla przeprowadzenia dochodzeń. 
Wedle protokołu posiedzenia Komisyi dyscyplinarnej z dnia 29. lutego 1916 
uchwalono w  wykonaniu powyższej uchwały Senatu akademickiego przeprowa
dzić dochodzenia wstępne przeciw prof. Dr. Hruszewskiemu celem ustalenia
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okoliczności, wśród których udał się za granicę, a nadto «także celem stwier
dzenia treści artykułów politycznych, które ogłaszał w  pismach rosyjskich.

Na następnem posiedzeniu komisyi dyscyplinarnej z dnia 22. marca 1916, 
na którem referent przedstawił wyniki przeprowadzonych dochodzeń, uchwa
lono odnieść się do c.k.  Dyrekcyi policyi we Lwowie o Anformacyę w  sprawie 
wyjazdu prof. Dra Hruszewsikiego i o pomoc w  wydobyciu oryginalnego nume
ru R  j ę c z y .29 Komisy a dyscyplinarna była zdania, że notatka zamieszczona w  
Kuryerze lwowskim  Nr. 427 z 16. listopada 1915 nie daje gwarancyi takiej 
dosłowności i  ścisłości sprawozdania z artykułu w  Rjęczy umieszczonego, aby 
na tej notatce dziennikarskiej oprzeć wdrożenie postępowania dyscyplinarnego. 
Celem uzyskania podstaw do dalszego urzędowania poczyniła Komisya dyscy
plinarna zaraz po uchwale Senatu akademickiego z 19. lutego b. r. kroki za
mierzające do uzyskania wspomnianego artykułu Rjeczy z 25. października 1915, 
ale kroki te pozostały bezskuteczne, okazało sdę bowiem, że redakcya Kuryera 
lwowskiego nie posiada tego numeru a notatkę przedrukowała z jakiegoś in
nego dziennika.30 A zanim Rektorat zwrócił się w  m yśl uchwały Komisyi 
dyscyplinarnej z 22. marca 1916 do Dyrekcyi Policyi, nadeszło pismo Prezy- 
dyum c. k. Namiestnictwa z 20. maroa 1916 wraz z odpisem pisma Dyrekcyi 
policyi, z którego wynika, że także Dyrekcya policyi nie posiada artykułu 
Rjeczy w  «brzmieniu oryginalnem.

Wdrożywszy obecnie stosownie do otrzymanego polecenia postępowanie dy
scyplinarne, musi Senat akademicki prosić Wysokie Prezydyum o pomoc w  
uzyskaniu oryginalnego numeru Rjeczy lub wierzytelnego odpisu, bez którego 
postępowanie dyscyplinarne przeprowadzone i ukończone być nie może.3i 

Również kwestyi pobytu prof. Dra Kruszewskiego w  Rosyi podniesionej w  
piśmie Prezydyum c.ik. Dyrekcyi policyi z 17. listopada 1916 L: 4989/pr. po
święcił Senat akademicki swą pilną uwagę, jak świadczy przytoczona wyżej 
uchwała z 19. lutego 1916. Przeprowadzone dochodzenia doprowadziły do w y
świetlenia sprawy, niedokładnie przez Prezydyum c. k. Dyrekcyi policyi przed
stawionej. Rezultatem dochodzeń Komisyi dyscyplinarnej jest orzeczenie Se
natu akademickiego z 31. marca 1916. postanawiające wdrożyć postępowanie 
dyscyplinarne przeciw prof. Drowi Hruszewskiemu i zawiesić go w  urzędzie 
i poborach z powodu, że bez urlopu samowolnie z początkiem 1915 r. do Ro
syi wyjechał i swe zaprzysiężone obowiązki służbowe porzucił.

Z Senatu akademickiego c. k. Uniwersytetu lwowskiego
{ P o d p i s )

t. cz. Rektor.

29 Львівська поліція не могла нічого знати про виїзд Грушевського, бо 
він їхав через Будапешт у Відень. Згадане число часопису «Рєч» отримали 
пізніше з Відня.

30 Редакція «Кур’єра Львуфскєґо», як в таких випадках звичайно бу
ває, скинула з себе всю відповідальність за напад на М. Грушевського.

31 Треба підкреслити законність поступування дисциплінарної комісії на
віть в часи війни по відношенню до громадянина ворожої держави та її 
безсторонність в цій справі.
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11.

20640 16 vorläufig 
M. I. ad acta.

Wien, am 22 September 1916. 
z.Z. 13169/pr. v. 4. Sept. 1916

Statthalter
in Galizien.

In der Anlage beehre ich mich E. xx  
die mir vom Ministerium des Aeussern 
zur Verfügung gestellte Nr. 281 /3304/ 
der Zeitschrift „Rjetsch“ vom 25. Okto
ber 1915 gegen Rückschluss mit dem 
Ersuchen zu übermitteln, m ir 3 2  über 
dais Ergebnis des Disziplinarverfahrens 
gegen Professor Dr. Hruszewski sei- 
n e r z e it 3 3  berichten zu wollen.

Wien, am 18. Oktober 1916.

12.

z.Z. 18397/pr. v. 2./8. 1917.
Statthalter

in Galizien.

Ich ‘beehre mich E. xx  zu Ersuchen, 
mir über >das Ergebnis des strafge- 
richtlićhen Verfahrens gegen Professor 
Michael Hruszewski seinerzeit berich
ten zu wollen.

Wien, am 26. September 1917.

Z. 5497 Wien, am 19. Oktober 1917.
Gesehen mit dem Ersuchen um 

seinerzeitige Bekanntgabe des vom  
k. k. Statthalter in Galizien gewärti
gen Berichtes.

Vom k.u.k. Ministerium des Aeussern

13.

K. k. Statthaltereipräsidium.
ZI.: 18397/pr. Biała, am 2. August 1917.

11.

20640 16 тим часом 
М. І. до актів

Відень, 22 вересня 1916. 
до ч. 13169/пр. від 4 вересня 1916

Намісник
у Галичині

При цьому маю честь переслати 
Вашій Ексцеленції ч. 281/3304/ часо
пису «Речь» від 25 жовтня 1915, яке 
мені дало до розпорядження міні
стерство закордонних справ з ухва
лою, попросити, своєчасно дати мені 
знати про результат дисциплінарно
го розлідування проти професора 
д-ра Грушевського.

Відень 18 жовтня 1916.

12.

До числа 18397/президія від 2. 8. 1917. 
Намісник

у Галичині

Маю собі за честь попросити Вашу 
Ексцеленцію, повідомити мене своє
часно про результат карно-судової 
справи проти професора Михайла 
Грушевського.

Відень 26 вересня 1917.

Ч. 54 97 Відень 19 жовтня 1917.
Бачив з проханням про своєчасне 

повідомлення про звіт ц. к. намісни
ка Галичини.

За ц. к. міністерство закордонних 
справ.

підписи

13.

Ц. к. Президія намісництва.
Ч.: 18397/пр. Бяла 2 серпня 1917.

32 Слово mich написано рукою над рядком.
33 Той, хто диктував листа добре бачив, що це слово не на місці (воно 

звичайно стосується минулого часу) і пробував його замінити словом 
«anher» — «оцим», яке, як невідповідне, закреслив.

Оскільки міністерство закордонних справ дало потрібне число «Речи», 
воно хотіло також знати хід справи, бо ж  мова була про чужинця.
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Universität Lemberg, Professor 
Dr. Michael Hruszewski, österreich- 
feindliches Verhalten in Russland.34

An den Herrn 
k. k. Minister des Innern

in Wien.

Mit Beziehung auf 'die Erlässe vom 
17. März 1. J. Z. 4023 und vom 25. Mai
1. J. ZI. 8728, beehre ich mich in der 
Anlage eine Abschrift des in der obi
gen Angelegenheit unter Einem dem 
k. k. Ministerium für Kultus und 
Unterricht erstatteten Berichtes zur 
Kenntnis vorzulegen.

Der k. k. Statthalter

14.

ad 16288 — 17 
A b s c h r i f t .  M.I.

K. k. Statthaltereipräsidium.
ZI.: 18397/pr. Biała, am 2. August 1917.

An den Herrn Leiter des k. k. 
Ministerium für Kultus und Unterricht

in Wien.

In Entsprechung des sammt Beilagen 
rüokfolgenden Erlasses vom 18. März
1. J. ZI. 40403/16 beehre ich mich bei
liegend den Bericht des akademischen 
Senates der Universität Lemberg vom
10. Juli 1. J. ZI. 60/ipr. vorzulegen, 
welchem entnommen werden wolle, 
dass der gedachte Senat keinen Grund 
für eine Massenregelung des Dr. Hru- 
szewski im Disziplinarwege, wegen  
der Veröffentlichung des inkriminier- 
ten Artikels in der Zeitschrift „Rjecz“ 
gefuden, wohl aber seinen auf die Su
spension vom Amte und Gehalte lau
tenden Beschluss 'aufrechterhält, weil 
sich Dr. Hruszewski freiwillig nach 
Russland begeben und den Posten 
eines Universitätsprofessors eigen
mächtig verlassen hat.35

Університет Львів, Професора 
д-ра Михайла Грушевського 
ворожа супроти Австрії поведінка 
в Росії.34

Панові
ц. к. міністрові внутрішніх справ 

у Відні.

Згідно з наказом від 17 березня м. 
р. ч. 4023 та від 25 травня мин. р. ч. 
8728, маю за шану разом з цим по
дати до відома копію в вище зазна
ченій справі поданого ц. к. Міністер
ству віросподівань і навчання звіту.

Ц. к. намісник
підпис

14.

до 16288 — 17/М. І.
К о п і я .

Ц. к. президія намісництва.
Ч.: 18397/пр. Вяла, 2 серпня 1917.

Пану керівникові міністерства 
віросповідань і навчання

у Відні.

Згідно з отриманим наказом разом 
з додатками від 18 березня м.р. число 
40403/16 маю за шану разом із цим 
подати звіт академічного сенату 
Львівського університету від 10 лип
ня м. р. ч. 60/пр., з якого можна зро
бити висновок, що згаданий сенат не 
знайшов ніякої підстави, щоб д-ра  
Грушевського карати дисциплінар
но ради публікації інкримінованої 
статті в часописі «Речь», однак об
стоює тимчасове усунення його з по
сади і (припинення) платні, тому що 
д-р Грушевський добровільно подав
ся в Росію і самовільно покинув пост 
професора університету.

34 Міністерство отримало цього листа 18 серпня 1917 р.
35 Підстави сумнівні. М. Грушевський виїхав під час канукул, а Львів 

перебував під російською окупацією від 3 вересня 1914 до 22 червня 1915
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Indem ich keinen Grund finde die
ser vom aikademinischen Senate ver
tretenen Anschauung entgegenzuitre- 
ten füge ich noch ibei, dass laut Zu
schrift des k. und k. Feldgerichtes des 
Stadtkommandos in  Lemberg vom 30. 
April l .J.  ZI. 1408/16 das gegen Dr. 
Hruszewski eingeleitete strafgericht- 
liche Verfahren noch im Zuge ist.

Der k. k. Statthalter

15.

Präsidium des k. k. Ministeriums 
des Innern.
Protokol Nr. 4023 ex 191736 

M .I.
Datum: 7. 3. 1917, Z. 1159/pr.
Präs. 10. 3.
Eingelangt von: Polizeidirektion in
Lemberg. Gegenstandsbezeichnung: 
Miroslaius Siczynskij und Nikolaus 
Ceglinskij; monarchiefeindliche Um
triebe in Nordamerika.

Mit dem vorliegenden Berichte macht 
der Polizeidirektor in Lemberg auf 
die aus den Meldungen unserer Ver
tretungsbehörden (h. o. ZI. 29718 M. I. 
ex 1917) in  Nordamerika bekannten 
monarchiefeindlichen Umtriebe des 
Nikolaus Ceglinski und Miroslaus Si- 
czynski aufmerksam.

Diese Agitation ist nach vertrauli
chen Mitteilungen auf Einflüsse des 
Prof. H r u s z e w s k i3 7  zurückzuführen, 
der miit beiden in Kontakt steht. 
Hruszewski ist bemüht, die russische 
Regierung zur Aenderung ihrer Hal
tung gegenüber den Ukrainern zu

Я не маю ніякої причини висту
пати проти цього погляду, що його 
обстоює академічний сенат і лише 
ще додаю до того, що, згідно з оф і
ційним листом ц. к. польового суду 
міського командування у Львові від
ЗО квітня м. р. ч. 14008/16 карно- 
судова справа проти д-ра Грушев- 
ського ще продовжується.

Ц. к. намісник
(підпису немає)

15.

Президія ц. к. Міністерства 
внутршніх справ
Протокол ч. 4023 з 1917/м. вн. справ 
Дата: 7. 3. 1917, ч. 1159/ пр.
През. 10. 3.

Прийшло від дирекції поліції у 
Львові. Справа: Мирослав Січинсь- 
кий і Микола Цеглинський; ворожі 
супроти монархії інтриги в Північ
ній Америці.

Цим звітом звертає директор полі
ції у Львові увагу на ворожі супро
ти імперії інтриґи Миколи Цеглин- 
ського і Мирослава Січинського, про 
які ми знаємо на підставі повідом
лень наших представництв (ч. 29718 
М.в.с. з 1917) у Північній Америці.

Цю агітацію можна, згідно з на
шими конфіденціяьними повідом
леннями., пояснити впливами проф. 
Грушевського, який стоїть з обома 
у контакті. Грушевський намагається 
схилити російський уряд до зміни

року, отже університет не діяв зовсім в академічному році 1914-1915. Не 
суспендували тих універсистетських професорів, які відійшли зі Львова ра
зом з австрійською армією перед приходом росіян.

38 Ця справа, власне кажучи, М. Грушевського не торкається, але вона 
кидає світло на малодосліджену справу зносин М. Грушевського з львів
ським українським студентством, а також з українською еміграцією в Аме
риці.

37 Тут маємо на підставі повідомлень львівської поліції у Львові незви
чайно цікаві, хоч і явно перестарілі відомості про Грушевського, який у 
березні 1917 р. (коли писано листа) як голова Центральної Ради не мав ні 
часу, ні спроможностей втримувати зносини з окремими українцями в США.
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bestimmen. Die vom ihm erzielten 
Konzessionen sollen von den österrei
chischen Ukrainern als Handhabe zur 
Durchsetzung ihrer nationalen Forde
rungen benützt werden 38

I.

(Auf Umschlag über je eine Abschrift 
des Exh.)
Wird dem

1) k.u.k. Ministerium des Aeussern
2) k. k. Ministerratspräsidium
3) k. k. Ministerium für Kultus und 

Unterricht
4) k. k. Justizministerium

zur Kenntnisnahme übermittelt.3̂  
Diese Mitteilung ergeht an das k.u.k. 

Ministerium des Aeussern, k. k. Mi
nisterratspräsidium, k. k. Ministerium  
für Kultus und Utenricht und k. k. 
Justizministerium.

II.

Statthalter in Galizien.4«
Ich beehre mich E. xx  zu ersuchen, 

mir im Sinne des Erlasses v. 19. Jän
ner 1917, Z. 844/ipr., über den Stand 
der Disziplinarsache gegen Universi
tätsprofessor Dr. Michael Hruszewski 
ehestens berichten zu wollen.

Wien, am 17. März 1917.

16.

ZI. 1159/pr./17.
Lemberg, am 7. März 1917.

An das Präsidium
des k. k. Ministeriums des Innern

in Wien.

поведінки супроти українців. Ці, до
сягнені ним поступки, мали б послу
жити австрійським українцям при
водом до проведення в життя їхніх  
національних вимог.

І.

(На обгортці по копії запису)
Посилається до ознайомлення в

1) ц. к. міністерство закордонних 
справ

2) ц. к. Президію ради міністрів
3) ц. к. міністерство віросповідань 

і навчання
4) ц. к. міністерство юстиції.
Це повідомлення посилається ц. к. 

міністерству закордонних справ, ц. к. 
президії ради міністрів, ц. к. міні
стерству віросповідань і навчання 
та міністерству юстиції.

II.

Намісник в Галичині.
Маю за шану попросити Вашу 

Ексц. згідно з наказом від 19 січня 
117, ч. 844/пр. повідомити мене як- 
найскорше про стан дисциплінарного 
розслідування проти професора уні
верситету д-ра Михайла Грушевсь- 
кого.

Відень 17 березня 1917.

16.

Ч. 1159/пр./17. Львів 7 березня 1917. 
Президії ц. к. міністерства 
внутрішніх справ

у Відні.

38 Теж перестаріла, але дуж е цікава і не позбавлена реального ґрунту 
інформація.

39 Чч.: 1) 6135 від 27/12. 1916, 2) 572/МПр. 2/2. 1916, 3) 700 від 4/ІІІ. 1916 і 
161 від 1/2. 1917, 4) 2466 від 10. II. 1916.

40 Справа носить звичайну назву: Dr. Hruszewski Michael, Universitäts- 
professor in Lemberg; österreichfeindliches Verhalten in Russland. Disziplinar- 
sache.
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Aus einer streng vertraulichen Quel
le habe ich nachstehende Details über 
die Motive der letzten Vorgänge unter 
den Ukrainern in den Vereinigten 
Staaten in Nord-Amerika erhalten:

Die in Amerika verweilenden Agi
tatoren Nikolaus Cegliński und Miro
sław Siczyński (Mörder des Statthal
ters Gr. Potooki) sollen im steten Kon
takte mit dem in Russland verweilen
den Professor der Lemberger Univer
sität Michael Hruszewski sein, von 
dem sie Weisungen bezüglich der Hal
tung der amerikanischen Ukrainer 
gegenüber der Monarchie, sowie gegen 
Russland erhalten.

Die heftigen Angriffe beider ge
nannten Agitatoren gegen die Monar
chie und gegen die k. k. Regierung, 
deren Schauplatz die amerikanische 
ukrainische Presse und ukrainische 
Volksversammlungen im Jahre 1916 
waren, sind auf die Einflüsse des Prof. 
Hruszewski zurüokzuführen.

Durch diese Taktik w ill Prof. Hru
szewski die grössten politischen Er
folge für die Ukrainer sowohl in 
Russand wie auch in der Monarchie 
erziehlen.

Die massgebenden Kreise in Russ
land, von Prof. Hruszewski und her
vorragenden ukrainischen Führern auf 
die Haltung der Ukrainer in Amerika 
aufmerksam gemacht, haben in letzter 
Zeit verschiedene ambedeutente Kon
zessionen den Ukrainern in Russland 
gewährt und wussten die russische 
Regierung gewissermassen zur Aende- 
rung ihrer Haltung den Ukrainern 
gegenüber zu bestimmen.

Andererseits sollen diese Konzessio
nen, die von der ukrainischen Presse 
im Auslande und dn der Monarchie 
auf Sorgfältigste verzeichnet werden, 
den hiesigen Ukrainern die Grund
lage zur Durchsetzung ihrer nationa
len Forderungen bieten.4i

Із строго довірочного джерела я 
отримав наступні деталі про мотиви 
останніх подій серед українців у  
Сполучених Штатах Північної Аме
рики:

Микола Цеглинський і Мирослав 
Січинський (убивця намісника гр. 
Потоцького), що перебувають в Аме
риці, мають бути в постійному кон
такті з професором львівського уні
верситету Михайлом Грушевським, 
який перебуває в Росії. Від нього во
ни отримують вказівки щодо пове
дінки американських українців су
проти монархії, а також супроти Ро
сії.

Гострі напади обох названих агі
таторів на монархію і на ц. к. уряд, 
ареною яких були в 1916 році аме
риканська українська преса і мітин- 
ґи, треба пояснити впливами проф. 
Грушевського.

Цією тактикою хоче проф. Гру
шевський добитися якнайбільших 
політичних успіхів для українців як 
у Росії, так і в монархії.

Авторитетні кола в Росії, яким 
проф. Грушевський і визначні укра
їнські керівники звернули увагу на 
поведінку українців в Америці, по
робили останнім часом незначні по
ступки українцям у Росії і зуміли 
до певної міри настроїти російський 
уряд до зміни поведінки супроти 
українців.

З другого боку, ці поступки, які 
українська преса закордоном і в мо
нархії якнайсумлінніше нотує, імають 
дати тутешнім українцям базу для 
досягнення їхніх національних праг
нень.

41 Найпростіше було б відкинути ці дані як 1) вигадку поліційних вла
стей, чи 2) стурбованих польських шовіністів, чи 3) штучну конструкцію на 
базі чуток. З другого боку ми знаємо, що Грушевський підготовлявся до 
майбутніх подій, а зокрема після Балканських війн, він передбачував ширшу
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Hiervon beehre ich mich unter B e
rufung auf den Erlass vom 10. Jäniner 
1917 ZI. 29718/M. I. ex 1916 zu be
richten.

Der k. k. Hof rat und Polizeidirektor: 
Reinländer

17.

Präsidium
des k. k. Ministerium des Innern 

Protokol Nr. 10472/M.I.
Statthalter

in Galizien.

Unter Bezugnahme auf den h. o. Er
lass vom 4. Februar 1918, ZI. 1737 M.I. 
beehre ich mich E. xx  zu ersuchen, 
über den Stand der Strafsache gegen 
Dr. Michael Hruszewsiki ehestens be
richten zu wollen.

Wien, am 6. Mai 1918.

17a)

10472 18 
M.I.

Statthalter
in Galizien.

Ich beehre mich den h. o. Erlass vom
6. Mai 1918, Z. 10472 M.I. zur bald
gefälligen Entsprechunng in Erinne
rung zu bringen.

Wien, am 6. Juli 1918.

17b)
Statthalter

in Lemberg.

Про це я маю собі за честь пові
домити, покликаючись на наказ від 
10 січня 1917 р. ч. 29718/М. Вн. Сп. з 
1916 р.

Ц. к. двірський радник і директор 
поліції

(підпис)

17.

Президія
ц. к. Міністерства Внутрішніх справ. 
Протокол ч. 10472/М. в. спр.

Намісник
у Галичині.

Посилаючись на в. наказ від 4 лю
того 1918, ч. 1737/М. в. сп., маю собі 
за шану попросити Вашу Ексцелен- 
цію подати в якнайскорішому часі 
(повідомлення) про стан карного 
слідства над д-ром Михайлом Гру- 
шевським.

Відень 6 травня 1918. 
(підпис)

17а)

10472 18 
М. в. сп.

Намісник
у Львові.

Маю собі за честь пригадати вам, 
щоб ви виконали наказ від 6 травня, 
у якнайскорішому часі.

Відень 6 липня 1918. 
(підпис)

176)
Намісник

у Львові.

війну і намагався українську справу поставити на міцній базі. Зв’язки з 
американськими українцями були і українські діячі робили певні пляни на 
випадок війни в Европі. Могла ж  поліція також перлюстровувати деякі 
листи і на їхній базі прийти до такого переконання. У всякому разі покищо 
ми не можемо висловити в цій справі уж е тепер нашої остаточної думки. 
Тут треба було б ще багато досліджень.
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Ich lade E. xx ein, dem h. o. Er
lasse vom 8./5. 1918,42 174743 M. I. ex 
1918, ehestens entsprechen zu wollen.

Wien, am 24. Septenber 1918.44

Запрошую Вашу Ексцеленцію ви
конати в якнайскорішому часі в. 
наказ від 8./5. 1918, ч. 1737 М. в. сп.
з 1918 року.

Відень 24 вересня 1918. 
(підпис)

42 8. 5. перекреслено рукою, а зверху написано 4. II. Очевидно були ще 
й раніші пригадки.

43 Це число вписане рукою над надрукованим ч. 10472.
44 Як бачммо, «контора писала» ще весь час гетьманської влади на 

Україні, а цілу справу здано в архів 20 листопада 1918 року, 20 днів після 
того, як Австро-Угорщина втратила і фактичну владу над Галичиною, а 
Січові Стрільці вже йшли з боями на Київ проти військ гетьмана.


