
Грушевськіяна

ЛИСТ М. ГРУШЕВСЬКОГО 
ДО МИРОСЛАВА СІЧИНСЬКОГО 3 1919 РОКУ

Зв’язки Михайла Грушевського з українськими діячами в Амери- 
риці заслуговують на окреме дослідження. Уже раніше в «Україн
ському Історику» ми друкували листи Грушевського до Т. Починка 
і Е. Фаризняка з  обширними коментарями Марка Антоновича.1 У 1919
і в 1920-их роках до йото виїзду в Україну, М. Грушевський містив 
свої статті і листи до української громади в СІЛА і Каїнаді в «Свобо
ді», «Америці», «Канадійському Фармері», «Народній Волі» і інших 
часописах.2 У своїх статтях Грушевський головно інформував іпро по
літичну ситуацію на українських землях і про його діяльність на фо
румі міжнародних організацій і його науково-організаційну та редакцій
ну працю. У 1919 p. М. Грушевський нав’язав переписку з Мирославом 
Січинеьким, відомим із його атентату на графа А. Потацького в 1908 
році, й одним із провідних українських політичних діячів в Америці 
під час Першої Світової Війни і в 1920-их та 1930-их роках. Сочин
ський був одним із основників Української Федерації Соціялістичної 
Партії, організатором організації Оборона України і редактором пер
шої української соціялістичної газети у  СІЛА «Робітник» (1914—1917), 
а згодом часопису «Українська Громада» (1911).3

Лист Грушевського передруковуємо із «Ілюстрованого Тижневика» 
(Нью-Йорк, рік І., ч. 1, за 15 листопада 1919 р.) зберігаючи правопис 
його автора.

У листі знаходимо деякі цінні дані про політичну діяльність Гру
шевського в 1919 році, його думки про українські соціалістичні партії, 
організацію журналу «ЛГ Европе Оріентале», побачення М. Грушев
ського з  Т. Масариком і інші інформації. Також важне твердження 
бувшого голови Центральної Ради, що він формально не був членом 
партії українських соціалістів-революціонерів.

Любомир Випар

1 «Листи М. Грушевського до Т. Починка», Український Історик, ч. 4, 
1969, ч. 1—3, 1970; «Листи М. Грушевського до Е. Фариняка», У.І., ч. 1—4,
1976, ч. 1—2, 1977, ч. 3—4, 1977.

2 Любомир Винар, Молодість Михайла Грушевського. Мюнхен, УІТ. 
1967, стор. 4.

3 Докладніші дані про М. Січинського читач знайде в М. Ю. Шапо- 
лава, З і Споминів Мирослава Січинського. Подєбради, «Вільна Спілка», 
1928, стор. 32—37. Короткі біографічні дані подані в Енциклопедії Україно
знавства (словн. част.) стор. 2848.

За переслання тексту листа Редакція щиро дякує д-рові Д. Штогринові.
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Голова Ф едерації Українців т. М. Січинський одержав від професора 
Груш евського слідуючого листа:

Високоповажаний Товаришу!
Довідав ся я Вашу адресу, й користаючи з свого спочинку, хочу обмі

нити ся з Вами кількома словами.
Шестий місяць як я виїхав за кордон, щоб працювати на поправу на- 

шго міжнародного становища підірваного вигадками Поляків і Росіян та 
прогрішенями нашої власної дипльоматії. Прожив два місяці в Празі, пів
тора в Парижі, потім був на Інтернаціональній конференції в Люцерні. 
Приїхав тепер трохи спочити, і з осени хочу продовжати робту в звязках 
з Інтернаціоналом соціялістичною і радикальною пресою в Парижі, в 
Швайцарії, в Анґлії. Кликали мене земляки прибути до Америки і коли 
час позволить хотівби зробити се. В теперішних тяжких обставинах нашо
го національного житя американські Українці можуть відіграти дуж е важ
ну ролю, і я хотів бим приїхати, щоб докладнійше їх  поінформувати про 
те що дієть ся у нас і наоколо нас, і самому краще розглянути ся в місце
вих українських партійних і ґрупових відносинах, які мушу признатись 
не уявляють ся мені досить ясно. Взагалі жите українське останніх літ 
пішов дуж е розбіжними дорогами, і се при недокладній інформовности і 
не досить обережнім відношеню до чужої думки і тих обставин, які нею 
кермують, дало вже чимало сумного — напримір у відносинах між Гали
чанами і Українцями Східними, і грозить в будучности ріжкими комплі- 
каціями, котрим по змозі треба старатись запобігти.

Як Ви може знаєте, в Східній Україні від початку революції провід взя
ли соціялістичні партії, за котрими йшло й селянство, особливо за соці- 
ялістами революціонерами. Стаючи завсіди на ґрунті селянських інтере
сів, і їх  противництва і я через те йшов разом з соціялістами революціо
нерами, хоч з огляду на свою позицію позістав ся формально безпартій
ним. Нині обидві партії соціялісти революціонери і соціялісти демократи 
працюють в тіснім контакті і я прінціпіяльно стою за єдину соціялістичну 
українську партію, бо реальна різниця між соціялістами проходить не по 
відмінам сих двох програм, а по питаням тактики. Старав ся я у сій моїй 
подорожі уставити також тісніші звязки між соціялістичними групами ма
лих народів Східної Европи — взглядно відновити на соціялістичнім ґрун
ті старі звязки сих народів, які істнували раніще. Такі звязки навязу- 
ють ся також між сими народами і малими народами Західної Европи, 
взглядно між їх  соціялістичним партіям і ґрупам. На сій плятформі орга
нізував ся журнал «Л’Европе Орієталє», що має виходити на французь
кій і англійській мові. Наша була ініціятива і на наших плечах буде го
ловний тягар. Для піддержання його й ріжних інформаційних видань за
вязали ми комітет Незалежної України з тимчасовим осідком в Парижі
— його відозва мала бути післана й Вам, не знаю чи Ви її дістали? Коли 
Ліґа націй осяде в Женеві, треба буде центр нашої діяльности перенести 
туди.

Такі пляни займають мене і на участь в них рахуємо на Вас і на наших 
американських діячів, сподіючись, що не відмовите? На спочинку моя 
адреса Nowe Mesto niad Metuji, Hotel Resek, Boihemia, де я думаю пробути 
до 12 вересня і потім до 29 маю бути в Празі адреса: Praha, Smichow, Kar
bowa 13, Misia Ukraińska.

Українців в Празі є тепер багато і їх  дуж е займає справа угорської 
України. В тій справі вони і я також мав розмови з Масариком і ріжними
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офіцяльними особами, ще в маю і в червні, але угорська офензива пере
била конкретну роботу. За підмогою уряду Українського завязало ся то
вариство Все Світ (при місії) яке мае вести видавничу і культурну роботу 
для угорської України. На останнім побаченню зі мною Масарик говорив, 
що просить спуститися на нього — він допильнує, що народна мова і на
родний елемент буде забезпечений. Сю розмову має продовжувати з ним 
посол Славинський — я не маю змоги близше займатись тим, бо виїду.

Витаю Вас Щиро Ваш —
Михайло Грушевський

Нове Место над Мет. 23. 8. 1919

УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

Серія: Грушевськіяна ч. 1

Л ю б о м и р  В и н а р

АВТОБІОГРАФІЯ МИХАЙЛА ГРОШЕВСЬКОГО 3 1906 і 1926 
РОКІВ, ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ЙОГО ЖИТТЯ І ТВОР- 
ЧОСТИ.

1974 3.00 дол.


