
Грушевськіяна

Лист проф. М. Груш евського до канадських українців

Від Редакції; На цьому місці передруковуємо лист М. Грушевського 
писаний в Женеві 18. XII. 1919 і видрукований в «Українському Голосі» 
(Вінніпеґ), ч 1 (7 січня) 1920. Лист писаний до канадських українців у фор
мі новорічного побажання і присвячений політичній ситуації в Україні в 
1919 році. Цей документ являється важливим причинком для досліджен
ня політичного світогляду М. Грушевського в даному часі. Він подає важ
ливі інформації про його наставления до большевиків, денікінців, а зокре
ма до українсько-польських переговорів. Цей документ передруковуємо 
без правописних змін.

* **

Дорогі Земляки! — Ви будете читати сього мого листа на Новий 
Рік та на Різдво, і я Вам з щирого серця бажаю з «веселою душею 
стрічати ті дні, прочитавши в телєґрамах як небудь радісну, а не 
фальшиву новину з рідного краю. А тим часом подїлю ся з Вами 
своїми гадками, з приводу того, що бачу тай чую.

Ломить ся старе житє. В муках і болях родить ся нове. Збенте
жене джвить ся на сї муки породу громадянство, яке так довго жило 
надіями на золоту згоду — думало, що аби тільки сказане було се 
чудодійне слово «згода», так і щезне вся біда й вернеть ся назад 
в'се, ,щоі було перед війною. Та нема назад вороття, треба шукати 
добра' та щастя не за собою, а перед собою, і не закаменіти та зіста- 
тись на віки як Лотоазшй жінці, про яку в старій біблії оповідається 
причту.

Особливо нам, здоровому і сильному народови мужицькому! Щоб 
не забрали у нас вороги, щоб не зникли нам — аби нам зісталась 
тільки сила (Ę наших руках і в нашому серцю, збудуємо собі нове, ще 
мудрійше і краще нїж було, аби тільки, кажу, була сила в руках, 
та роїзум (в голові, та віра своєї сили і в сили свого народу!

Та що . прожилось за останні’ три роки повинно в кождій тямущій 
людині ту віру високо піднести. Повні три роки боїреть ся наш -нарід, 
наїш селянин, наш вояк, наш робітник, наш інтелїґент — за свободу 
свого краю і народу, за справедливий устрій, за -кращі умови для 
працюючого люду, бореть ся в обставинах неймовірно тяжких, не ма
ючи нізвідки помочи й потіхи, а саму ворожнечу, клевету та ламку. 
Платить кровію своєю й житом своїм за сей потяг свій до справед
ливости й свободи, і все таки не упадає в сїй боротьбі й веде її далі* 
не зраджуючись нічим, ніякими неуспіхами, ніякими підступами во
ротіїв, а> наївіть проявами малодушности, підлоти та зради, які в тяж
кі хівилї прокидають ся серед самих своїх!
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I то мусить бути, мусять бути і слабодухи, і просто середні люди, 
яким нарешті* урветь ся відвага і  витревалість. Але на місце одного 
ослаблого чи підпалого знаходять ся другі й треті, які таки заступа
ють і ведуть далї оправу, як уміють і як розуміють, не заесїгди може 
й ншіїпше, але кінець кінцем таки Україна бореть ся вже третий 
рік, за своє державне істнуванінє, за свою незалежність.

Про сю боротьбу ми сливе нічого не знаемзо, до нас долітають 
тільки чутки, переважно недокладні, і в нождім разі дуже-дуже 
неповні, так само як підчас коли наш тшрщ бив ся на Україні' з Нім
цями. Колись в опокшншйших часах можна буде зібрати відамости 
й списати ті геройські діла, ті великі жертви, котрі наш нарід і його 
переважно незвісщ нам герої злю жили за сї роки, своїй вітчизні роз
плачуючись за роки й віки її паоивіности, й занедбання.

Знаємо, що тепер кожде село, кожна громада фактично стала са
мостійною републикою, і полишена цілим світом на свої власні сили 
та розум, вона провадить у себе суд і розіправу, боронить ся від зло
дійства і розбою, водбиваєть ся від ворогів, роздїлюе землю, дбає про 
поживу і все; не все то може йти гладко в таких трудних обстави
нах, -але люд наш виявляє в тім* великий організаційний хист, велику 
розвагу — і велику свідомість, якої кілька лїт тому нїхто ані в мис
лях не припустив би у нього.

Супроти сього не повиннісьмо тратити серця навіть від серіозних 
невдач або помилок, які неминуло мусять робитись в такій неймо
вірно трудній ситуації в якій опинилась тепер Україна.

Весь світ проти неї.
Лївим, •соціялїстичіним і радикальним кругам не подобаєть ся її 

боротьба з большевиками, вони хотїли би, щоб вона якось погодилась 
з  іними й разіом стала против спільного ворога — всеросійської реак
ції, відроджуючого ся царизму. І лїві українські круга весь час дійсно 
шуїкали такого порозуміння, тим більше, що навіть і в основних по
глядах не дуже з ними розходились, домагаючись власти трудовому 
селянству та робітництву (трудовий конґрес скликаний в сїчни 1919 
р. так і приняв радянський, совітський принціп, і я як йоіго член і 
учасник усїх нарад, можу Вас посвідчити, що велика його більшість 
таки щиро й твердо, а не з якогось політичного маневру стояла на 
совітськім принціпі). Але московські большевики не вдоволялись 
тим, щоб. Україна організувалась як совітська република, з національ
ним українським характером, самостійно від Московщини, так як хо
тїли того українські селяни (така резолюція була внесена на трудо
вім! конгресі в* Камінцї в березні, де ще я засідав як почесний голова 
перед виїздом з України). Московські большевики хотіли правити 
Україною та використовувати її для Московщини, а сього не хотіли 
позволити паші селяни, каоїсучи, г^о вони «против комуністів, а за 
савітський український устрій воювали та бились проти сих «кому
ністів», себто московських зайдів большевиків, що хочуть правити 
Україною».
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Але ще більш ворожо й рішучо наші селями настрочені проти® Де- 
вїкіїна та його добровольців, протигв їх плязнів на привернене старих 
царських порядків, против тих офщирів в царських погонах, против 
поліцаїв та жандармшв, против поміщиків, що йдуть з добровольця
ми карати всіх, хто робив революцію, хто дїлив землю, хто здирав 
московські вивіски. З  ними не може бути згоди в українських пов
станців, ТОіМу й директорія мусїла 'проголосити війну против Денїкі- 
на, тому й даіможнїйші українські круги, ріжна буржуазна інтеліген
ція, якій би й дуже кортіло договорити ся з Денїкіном, не важить ся 
отверто стати на цю путь. І через се й праві, капіталістичні та імпе- 
ріялїстичні, консервативні та реакційні європейські круги також про
тив Українців, скільки б вони не хвалились своєю боротьбою против 
большевиків.

В такім незвичайно труднім положеню, маючи нараз против себе 
і лївих і правих, уряд Української Републики рішив пошукати опер
тя у /своїх найблизших сусїдіїв на заходї Румунів та Поляків, раху
ючи, що їм також як і Україні відновлене єдиної Росії, чи царської 
чи болмпєвицької однаково грізне й небезпечне, та що вони через се 
підтримають Україну в боротьбі з большевиками і з Денікіїном, да
дуть їй те чого вона не може дістати зза кордону безпосередню — 
амуніції, зброї, одежі і всього иншого, та виступлять за неї адвока
тами перед державами Антанти в справі признания Української Ре
публики, та уставлення з нею дружних політичних і торговельних 
зносин.

•Се іоправдї лежало в інтересі обох сих сусідів і коли б на чолї 
сих держав -стояли досить розважні політики та мали свобідні руки, 
може вони й постуїпилиб так. Але історії Польщі за кілька столїть 
ще не дала нагоди бачити на чолї її політика, котрий би зрозумів, 
що доля польського народу може бути забезпечена щирим і чесним 
порозумінєм з «братнім народом» українським, а не 'спекуляціями на 
його трудне положене. Досї ми бачили тільки вічні такі спекуляції 
на-..українську слабість, гандльовакє з воротами українського руху, в 
надії, що з ними лекше можна буде поділитись українською шкірою!

Тепер Поляки дуже люблять говорити про щиру прихильність до 
Незалежної України свого репрезентанта Пілсудського, яко еоціялї- 
ста та складать усї вини на Дмовськото з Компанією. Ми не тратимо 
надії, що колись, з часом, коли польські хлопи та робітники иостав
лять на чолї держави людий, які кермуватимуть нею згідно з інте
ресами трудового польського люду, з ним лекше можна буде дїйти 
до порозуміння. Але теперішних польських керманичів мусимо суди
ти па дїлам їх! Бачимо, як вони поводять ся в Галичині, як собі там 
заробляють на дсвірє й прихильність наших братів, і з того ми му
симо міркувати, чи можна дійти з теперішніми господарями Поль
ської Републики до якої небудь щирої згоди хочюи навіть найбіль- 
ших уступок з української сторони, людьми, які діставши Галичину 
від Мирової Конференції в тимчасову окупацію нічого мудріишото 
не вміють ооказати, як нищити українські школи та видавництва,
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виморювати українську інтелігенцію голодом та тифусом по ареш
тах, розгонили наших людий на штиріи вітри, — з такими мудрими 
політиками мабуть трудно договоритись про спільну акцію против 
царіської реакції.

Тим людям по посту вдарила до голови Ягайлонська ідея, і вони 
постановили польську границю ло Случ. Тепер діставши в військовий 
депозит Камінець, вони вже тягнуть границю з Могилева Подільсь
кою на Житомир і далі на Гомель. Як ще трохи не вірветь ся поль
ська нитка, безпечно почуємо про границю 1772 року. Але того мало! 
Вже чуємо зосїм поважні балачки про вихід Польщі понад Дністром 
на Чорне море.

Ті люди думають, що тепер, як в XII віку, коли сі краї лежали 
пустками, вони можуть собі по вподобі тягнути границі Польщі, не 
рахуючись з бажанями і самоозначенєм народів! Очевидно, вони 
стратили всяке почуттє можливого і неможливого, і ніякими здїйсни- 
ми, й -можливими уступками не можна наситити їх неможливих апе
титів і фантазій!

Тим часом не завсїгди зручні переговори та зіаяви, які складались 
представниками українського правительства на те, щоб позискати 
Поляків, задалеко посунені гречности чи заспокоєня (ми досї не зна
ємо ні їх з точних текстів, нї докладних подробиць) — викликали не
вдоволення та підозріня серед наших галицьких братів, сотворили 
те, що може бути найстрашніше в теперішній хвилі — внутрішний 
розлом, обопільні підозріня та обвинувачення в зраді! Хто зна чи не 
без зручної зпочатку пішли вісти про далекосяглі уступки, які зроб
лені чи запроектовані Польщі, а потім чи ршзнобіжно з тим про пе
реговори Галичан з Денікіїном та перехіід їх на його сторону. Цілий 
місяць про сю галицьку зраду ко льпорту вались відомоісти на всякі 
способи по світовій пресі, поки справді сталось се лихо, се 'внутріш
нє (роздвоєне, яке наповнило зневірою своїх, а наших воротіїв раді
стю й надією на неминучий упадок української справи!

Розуміється українська справа через те не згинула, озброєний 
український нарід, українські повстанці прийняли на себе тягар бо
ротьби. Але шкода все таки стала велика! Розбито фронт, з мало 
оправданих мотивів передано в польські руки Поділе, утруднено тим 
ще гірше звязіки з Европою, а головно — поглубно й скріплено той 
внутрішний розбрат, який треба вважати найбільшою небезпекою!

Сю небезпеку всїми силами треба знищити! Коли в спраіві Гали
чини були дійсно дані, які небудь далекосяглі заяви без відома й уча
сти представників Західної области, вони мусять однодушно всїми 
представниками Українського Народу уневажнені як неправосильні. 
Делегації Української Републики та її Захадної области свого часу 
зробили досить рішучі заяви Мировій конференції -— запротестували 
против того, щоб хто небудь мав розпоряджати західними областями 
українськими іпротив волї їх населеня і на сїм мусимо стояти. Щоб 
хто не робив з Галичиною, її воля належати до Країни може бути 
відмінена тільки самою людностію Галичини. До того ж  часу держа-
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ви Антанти, коли вже не поробили ріжні зарядженя в Галичині', по
винні подбати про се, щоб її населене не терпіло біди і насильств на
слідком сюа застережень.

Тому, що Поляки досї не приняли рішення Мирової Конференції, 
що віддавало їм Галичину тільки часово (хоч на 25 лїт) ще є час і на
года ще раз піднести протест такого нарушеня прав галицької люд
ности та добиватись перегляду сеї справи. Ви дорогі земляки повинні 
постаратись підняти сю справу перед копетентними американськими 
кругами, поки так стоїть справа.

В наших же внутріпших українських відносинах: ми повинні при
ложите вісї стараня до того, щоб як скорше й грунтовшйше забити сю 
розколину, яку  на нашім народї зробила чи наша нерозівага, чи ін
трига наших ворогів. Нарід наш висловив свою волю, щоб Україна 
була одна, Східня і  Західня, Наддніпрянська й Наддністрянськ а, 
од єн край, і одеїн нарід, одко тїло й душа, і нема що копирсати ся в 
другорядних відмшнах, сих двох частин нашої єдиної вітчизни, запо
діяних неприхильними обставинами нашої історії — треба підносити 
й скріпляти все те, що їх єднає та вяже, а не те, що їх ріжнить та дї- 
литъ. І сей новий, свіжий розбрат треба не роздмухувати та ятрити, 
а покрити покровом братерської вирозуміл ости, міркуючи, що мабуть 
більше в тім буде і з одної і другої сторони одностороннього розуміли 
та ншорозумітая, нїх злої волї. Треба (помирити посварених, ставили 
ім іж  ними і ту неохоту а недовірє, що між ними виникло, вигладити
і перемогти інсквим могутним поривом до єдиної національної мети!

В тім як і в богатьох инших справах Ваш голос, Заокеанської 
України може і повинен мати великий вплив і значінє. Ви взагалі 
богато можете в теперішній хвилї, дорогі земляки, — лиш умійте 
хотіти! Я з великим інтересом і втіхою сліджу за Вашими заходами 
коло обєднаня в спільній національній акції всіх українських сиіл 
Америки. Про те, що Ви могли б зробити для української справи під 
теперішний час напишу згодом осібно. — 3 щирим привітом.

Женева, 16. XII. 1919.
М. Грушевський


