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ЛИСТИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО Е. ФАРИНЯКА.
(За час від 28. І. 1922 до 12. II. 1927)

До друку підготував М. Антонович

ВСТУПНІ ЗАВВАГИ

28 листів Михайла Сергійовича Грушевського до Еміля Фариняка 
зберігаються в Науковому Товаристві іменіи Шевченка в Нью-Йорку, 
їх копії для друку в «Українському Історику» отримала Редакція від 
бл. .пам. проф. д-ра Василя Стецюка, Генерального Секретаря Наукової 
Ради НТШ.

Уже раніше ми мали змогу надрукувати листи М. Грушевського до 
Т. Починка з додатком двох листівок до Д. Островського з обширгними 
примітками та коментарем.1 Це дає нам змогу на цей раз обмежити 
вступні замітки та примітки до тексту до мінімуму, тим більше, що про 
адресата ми маємо надто скупі дані. А шкода, бо, Еласне кажучи, Еміль 
Фари'Няк (крім В. Кузіва) був головною довіреною людиною М. Гру- 
шевського в СІЛА. Через Е. Фариняка він заів’язаїв листування і з Т. 
Починком, як бачимо з першого листа Грушевського до Починка.2 У 
той час, коли листування Т. Починка з М. Грушевським 1924 р. рапто
во і гостро припинилося,3 то з Е. Фаринлком наш історик листувався 
ще й багато пізніше. З 28 наявних листів — 20 писані з Австрії, а вісім
з України — останній з початку 1927 р.

Звичайно, ми можемо бути певні, що це не всі листи та що їх було 
і з Австрії, і з України більше. На це вказують деякі інеприродно довгі 
перерви в листуванні без ніякого пояснення.4 На це вказує і те, що пер
ший лист від 28. І. 1922 р. писаний як до знайомої вже людини. На це 
вказує і P. S. цього листа: «Я Вам написав листа одного, чи одержали?»

Крім двох листів (наші 19 і 22), які ми по змісту вставляємо туди, 
куди вони, на нашу думку, належать, усі інші листи датовані. Однак 
вони потрапили до нас у дуже невпорядкованоіму стані. Чиєюсь рукою

1 Листи М. Грушевського до Т. Починка. Український Історик, ч. 4 (24) 
1969, стор. 78—98 і чч. 1—3 (25—27) 1970, стор. 168—183 (Далі скорочено як 
Листи).

2 Листи, ч. 24, 1969, стор. 83.
3 Листи, ч. 25—27 (1970), стор. 179—182.
4 Між третім (4. III. 1922) і четвертим (15. IV. 1922) мусіли бути якісь 

листи, те саме між листами від 15. IV. і 11. XI. 1922, те саме між 4. V. 1923
і 9. VII. 1923. Після останнього листа (12. II. 1927), мабуть, теж відбувалася 
якась кореспонденція між ними.
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■на деяких листах вгорі заначені порядкові числа, що часом відпові
дають справжньому порядкові, а часом зов-сім ні. Так наприклад, наш 
перший лист позначений ч. 12, наш лист ч. чотири збігається, ч. 5 
позначений як 15 тощо. Проте і далі, мабуть зовсім випадково деякі 
наші числа з порядковими числами зазначеними на листах збігаються 
(ч. 21). Числу вання на листах починається з нашого ліиста ч. 15, від 31. 
III. 1923, видко, він комусь видався першим листом. Це означає, що 
листи понумерував не сам Е. Фариняк, а хтось пізніше. Усі листи пи
сані чіткою рукою М. Грушевського крім двох листів писаних машин
кою і лише підпи/еаних М. Грушевським від руки (5. V. 1922 і 11. XI. 
1922). Лише декілька слів не можна було відчитати, а деякі слова 
можуть викликати сумнів. У листах зберігаємо правопис М. Грушев
ського.

*

Напі відомості про адресата, на жаль, дуже скупі Ми маємо на 
руках листа від адвоката Івана Панчука до Л. Винара від 11 травня 
1975 р. З ньоіго виходить, що Еміль Фариняк був скромної вдачі і про 
себе говорити не любив.

На базі інформацій Юрія Федоришина, .переданих І. Панчукоеі че
рез Ф. Гайду в Дітройті, знаъмо, що Еміль Фариняк народився 1886 р. в 
селі Лани, повіт Бібрка, отже був на більше як один рік молодший від 
Т. Починка. Помер Е. Фариняк у квітні 1956 р. на 70-му році жиггтя. Пе
ред тим, як оселитися в Дітройті, де, як і його приятель Т. Починок, 
працював на заводах Форда, він жив у «Нью-Йорку, де разом з Сі- 
чинським і Пундою видавав гумористачний ча'солис «Оса» (лист І. Пан
чука).

До кінця своїх днів Еміль Фариняк був діяльний в українському 
житті, як наприклад в Мічманській Лізі — Українському Демократич
ному Клюбі та в Федерації Американських Українців штату Мічіґен. 
Ця федерація об’єднувала в 1954 р. 59 різних організацій. У ній Е. Фа
риняк був на різних високих постах (радник, контролер тощо).

Відомо також, що він під час нової хвилі іміграції після другої Сві
тової Війки дуже допомагав українським поселенцям. Редакція «Ук
раїнського Історика» звертається до всіх, які знали Е. Фариняка, по
дати про нього ближчі відомості. Удорядчик щиро дякує п-і О. Судчак 
за иеретшсання листів на машинці.
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І.
28. І. 922.
Вп. Е. Фариняку

Вельмишановний Товаришу!»
Роспитував я, але таки не можна було одправити Вам все в однім пакунку. 
Прийшлось посилати в двокільових пачках. Зрештою так собі жадають поси
лати всі книгарі. Пішло 11 пачок, а в них по б примірників отсих книг:

Христюк Іст. Револ. ч: 1, 2, 3 2.25 13.50
Лозинський 1.— 6.—
Груш. Поч. Громадянства 1.25 7.50
Драгоманов і Женев. гурт. 1.— 6.—-
Старосольський Теорія Нації 0.75 4.50
Грушевський Всесвіт. Історія 1—2 1.75 10.50

Історія Укр. для шкіл 1.20 7.20
„ „ Про старі часи 0.80 4.80
„ Культурно-нац. Рух 1.25 7.506

Разом 67.50, а за опустом 50fl/o 33.75, та пересилка 1.25, всього 35.00. Решту 
книг пошлю за який тиждень;7 Ілюстровану Історію України хотів би Вам 
післати в оправі, і пошукати Вам деяких ще видань, як Ви бажаєте.

Крім того я позволив собі послати 2 комплєти «Борітеся-Поборете» (№ 
1—5 і 7—10, № 6 не вийшов) і останнього числа (№ 10) 10 штук. Ціна за комп- 
лєт по 1.75, а № 10 продавайте по чому хочете, заохочуючи до внормування 
передплачування. Напишіть чи прийшло все в порядку.
Я Вам написав листа одного, чи одержали?^

Вам щиро прихильний
М. Грушевський

II.
12. II. 922 Wien VIII, Hamerling Hamerligplatz 4/7

Hruschewsky bei Salisniak
Вп. E. Фариияк 
в Hamtramck

Високоповажаний Добродію!
Затримався я був з висилкою решти книг,* бо думав,що роздобуду тут 

иньших видань і вийде моя книжка про Хмельниччину, але що вона затри
малась, а чужих книжок не було цікавих під той час, тож я послав Вам
10. II. 4 опаски і в них:

5 Лист на клаптику паперу 17,3 х 21 см.
6 Повні назви цих та інших книжок видання Грушевського та тих, яки

ми він торгував, див. «Український Історик» ч. 24 (1969), стор. 83, 90 та ін.
7 Підкреслення М. Грушевського.
8 Лист писаний на одній картці-піваркуші вздовж. Позначений поряд

ковим числом 12.
* 11 пачок пішло 28. І. і на них рахунок на 35.00 я післав Вам 28. І (прим. 

М. Грушевського).
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6 Ілюстров. Історій в полотні по 3.20 19.20
1 „ „ в півполотні 2.80 2.80
по 1 прим. тихже книг, що пішли 11.25

28. I, — так щоб мали 7 сортіментів 33.25
з 50°/о опусту — 16.63, а крім того
2 книги Левицького тутешнього видання (не нашого)
2 новелі берлінського видання (Оренштайна), разом 4 книги

1.50 пересилка 0.33, всього 18.50, з попереднім 43.50, І ще 
«Борітеся».

Посилаю Вам тутешній катальоґ, який удалось добуть, тепер не дру
кують катальоґів!

Прошу повідомити чи книги прийшли в порядку і чи не мали яких труд
ностей особливо з оправними книгами. За кілька день пішлю Вам проспекти 
друковані — для агітації. Покладаємо велико на Вашу аґітацію і поміч, — 
що поширите наші видання і ще замовите1 Але в листах грошей не поси
лайте, бо гинуть, краще драфтом на моє імя, на Wiener Bankverein.

З щирим привітом
М. Грушевськийэ

III.
4. III. 922 Wien VIII, Hamerlingplatz 4/7

bei Salisniak
Впов. E. Фариняку 
Високоповажаний Товаришу!

Я післав Вам в двох опасках 6 прим. Хмельниччини:
2 в цілій полотняній оправі по 2.50 5.—
1 в імітації під шкіру 2.40 2.40
3 в Ersatz — полотні 2.20 6.60

пересилка 0.30 14.—ю
за опустом 7.00

Тим способом прислана сума 50.00 покрила, навіть трохи перейдено її 
(0.80), і післано Вам ще понадто 2 комплект(и) «Борітеся» і № 10 осібно, 
котрі(,) коли зможете продати, просимо за них гроші післати.

Нетерпеливо чекаю вдомости від Вас, чи книги прийшли в порядку, і чи 
Вам удалось організувати продажу. Для нас се було б великою потіхою і 
помічю, якби Вам се удалось. За тиждень вийде № 6 («)Борітеся(») з проґ- 
рамою котре Вам пришлю.

Вам щиро прихильний
М. Грушевськ(ий)

Гроші як посилатимете, то просив би дрефтом на Wiener Bankverein, бо в 
листах пропадають.и

9 Лист, як і попередній, написаний на піваркуші, однак впоперек. Всі під
креслення в листі — М. Грушевського.

зо у  цифрах другого стовпчика були переправлення, а тому й додаючи 
М. Грушевський спершу порахував $ 13.80, а опісля переправив на 14.

11 Лист писаний на одному піваркуші паперу. З другого боку записаний 
лише до половини. Над зверненням лист позначений числом 8.
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IV.
Wien ХІІІ/5 Hxittelbergstr. 11

15. IV. 922
Вельми шановний Товаришу!

Лист Ваш наспів під Великдень, як великодня крашанка, й дуже мене 
у т іш и в .  12 Дуже рад, що наша література приходить Вам і  місцевим людям 
під мисль. Се правда, що американські Газети замовчують її, не друкують 
статтей, які я посилав, ані теж про Соціолог(ічний) Інст(итут) і наші видан
ня. Показують тим свою істоту. Дуже добре, що працюєте вічами. Крапля 
камінь пробиває, а слово тим більше!

Що до иньших видань то звертаю Вашу увагу, що Ілюстров(ана) Історія 
і Старі часи*2 в тих виданнях(,) які я Вам післав, мають розділи про остан
ні десятилітя, котрих не було в виданнях передрукованих Доячком14 — 
якраз, думаю, найцікавійші для людей. Історія України для шкіл, крім того 
що мала бути підручником, є дуже легко написаною книгою, для кождо- 
го(,) хто хоче в коротці пізнати історію України. Се я пишу для Вашої 
уваги, якби щось хотіли часом відповісти людям. («)Борітеся-Поборете(») 
пішлю зараз по святах, поки що посилаю 1 комплєт, що був під рукою, і 7 
штук № 6, а разом з тим Христюкаїз і } ц , ш  і Драгоманова,16 що дійсно не 
було післако при 7 сортіменті, як бачу з книг також 3 штуки Христюка кн.
4 (тільки що вийшла, се була послідня тим часом) і Лозинськогоіб 4 штуки
— поки дістану Вашого листа, де пишете, яких Вам книг післати за ті гроші, 
що посилаєте з фотографією. Як одержу їх, так напишу зараз. Поки що по
даю ціни:

Христюк т. IV 0.80 — з того Вам 50°/о
Борітеся № б 0.20 з того Вам або книгарям 40°/о 40%

„ комплєт 0.25
Що деякі книги здаються трохи за дорогі як пишете, то нема дива — 

дуже, страшно друк подорожів за сей рік. А проте прошу написати, які саме 
книги видаються занадто дорогими, може зможемо щось знизити Вам.

З щирим привітом МГрушевський
P. S.
Може Вам не легко роспихати мої історії України, але скільки можна, я б 
просив не цуратись їх зовсім. Я дістав їх замість гонорару, а мушу роспро- 
дати, щоб мати змогу потроху доповнити комплєт великої Історії України, 
в 8 томах, котру почасти знищили вороги, почасти за безцін розпродали

12 у  листі були, очевидно, гроші, або, що правдподібніше, повідомлення 
про висилку грошей і фотографії; цю посилку Грушевський отримав геть 
пізніше (пор. лист від 5. V. 1922).

13 Після «в» Грушевський написав «Історію України для шкіл», а потім 
викреслив і почав цими словами наступне речення.

14 Доячек — чеський підприємець у Вінніпезі, довголітній видавець «Ка
над ійського Фармера». Видавав і перевидавав українські книжки, а зокре
ма праці Грушевського.

і» Павло Христюк. Замітки і матеріяли до історії української революції 
1917—1920, т. І—IV. Відень 1921—22. Перші три томи вийшли протягом 1921 p., 
а четвертий, як бачимо з цього листа кінцем березня — початком квітня 
1922.

16 Д-р Михайло Лозинський. Галичина років 1918—1920. Відень 1922.
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нерозважні книгарі, зіставивши мене і без книг і без грошей. Тепер з ріжних 
сховків позбирано, що лишилось, і буде продаватись по тій ціні як тепер 
коштує друк, але з того навіть і одного бракуючого тому не видрукуємо. 
Чи післати Вамо по 1 примірнику? Але се великі книги, по 3.00 том (опусту 
50%), купувати то у Вас мабуть не будуть! Вже скорше ті коротші історії 
України. Отже знаєте, о що ходить !*7

V.
Wien IX Porzellangasse 19, bei Tischtschenko 26. IV. 922
Високоповажаний Товаришу!
Ви писали 29. III.. що рівночасно з тим листом посилаєте мині фотоґрафію 
з грошима. Але от уже 10 день з того часу минуло, а тої посилки з фото
графією нема. Я затрівожився тим, ходив уже вчора на пошту — але мині 
сказали, що треба, щоб Ви реклямували — як що дійсно ту посилку післали. 
Прошу реклямузати, одначе й менї подати точну дату посилки і  ч и с л о  коли 
маєте на рецепісі, то я й тут буду розвідувати. Коли ж може не післали, 
те прошу взагалі не посилати тими способами, тільки чеком American 
Express Companies робить переводи в долярах, і я скілька разів діставав 
її переводи на Wiener Bankverein у доляровій валюті, і се найбезпечнійший 
і для мене найкористнійший спосіб переводу (тільки без переводу на коро
ни, а в доляровій валюті). Девять комплєтів Борітеся пішло до Вас в 4 
опасках 21 к в іт н я .2 0

Витаю Вас щиро
М. Грушевський

Прошу зараз відписати!

5. мая 1922 Wien XI Porzellangasse 19/1
Високоповажаний Товаришу!

Вашу фотографію з пятьдесятьма дол. нарешті отримав, був дуже рад, 
бо трівоживсь, щоб не пропала, і вже ходив на пошту, — бо Ви писали, 
що посилаєте «рівночасно», а те вже було давно! Тепер вже більше не треба 
різикувати: В. Кузів,2і котрий дуже ревно помагає мині в справах Соціо- 
льогічного Інституту, згодивсь інкасувати для мене гроші, отже можете по
силати для мене гроші на його адресу: Kuisiw,2* 167 Liberty Str., Bloomfield 
N. J. то так якби на мої руки, він мене про кажду вкладку повідомляє, і Ви 
мині замовляючи книги, лише пишіть коли і скільки на його адре(с)у по
шлете, — розумієть ся, що в долярах. Мині пишіть тепер на сю нову адресу, 
що вгорі.

Зробили сьте мині велику приємність своєю фотографією, тепер так 
якби Вас бачив, такого енергійного і розумного чоловіка. Радби був абисьте 
були на Великій Україні!

Одержавши гроші, так як Ви писали, досилаю Вам разом із сим ще 6 
(шість) книг Дозинського, а перед тим післав 17. IV трьома опасками що

*7 Лист на двох листках-піваркушах. Три сторінки.
18 Спершу Грушевський написав «моні ордером», а опісля перекреслив 

і над рядком написав «чеком».
*9 Так в оригіналі, очевидно, з німецького правопису.
20 Лист на одному листку — піваркуші.
21 Про В. Кузіва див. «Український Історик» ч. 25—27, стор. 177—178.



ЛИСТИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО Е. ФАРИНЯКА 127

бракувало в попереднім: Христюк I, II, III і Драгоманов і крім того: «Борі
теся» 1 комплет і № 6 7 штук, Лозинського 4 штуки і Христюка IV три 
штуки. 21. IV. в чотирьох опасках 9 комплетів «Борітеся», чи дістали?

Тепер жду Вашого розпорядження що до дальшого.
Грошевий рахунок представляється так:
З рахунку 4. III зісталось за Вами 0.80
і 2 комплєти «Борітеся» 4.00 за опустом 40V* 2.40
№ 10 як ще виручили то 1.00, а як меньше то самі напишіть 
скільки тепер 10 Лозинського 10.00 за опустом 50% 5.00
Христюка 3 по 0.80 2.40 за опустом 1.20
10 комплетів «Борітеся» № 1 — 10 22.50 за опустом 40% 13.50
7 № б скільки там виручите — напишете
порто і опакованне 8 опасок 0.80

Писав в попереднім, щоб ке мали за зле, що на деякі книги ціни за ви
сокі, бо страшно здорожіли ціни продукції. Дістали рахунок ми тільки те
пер (—) рахунок за IV ч. Христюка: нам самим книжка коштує по 0.35, 
так що на будуще прийдеть ся рахувати дорожче. З того можете зміркувати!

Писав я Вам також, щоб по можности старались і старші мої книги рос- 
пихати, бо тільки з сих книг (Ілюстр.(ована) Історія, Історія України для 
шкіл, Культ. Рух, Про старі часи, Всесвітня) можу відновити комплет ве
ликої Історії України в 8 томах, інакше ні! Але все вже наскільки можливе!

Витаю Вас щ и р о !2 2

М. Грушевський

VII.

Wien VII, Kirchengasse 41.

Високоповажаний Товаришу!
Дістав сьогодня разом три Ваші листи в порядку — вложені в них пят- 

десят в цілости. З великою утіхою прочитав я Ваші розумні і щирі слова. 
Тішусь, що робітники наші розрухались і з більшою свідомістю й інтере
сом ставляться до наших національних справ. Велике діло зробите, коли 
зберете ґрупу людей, які підтримуватимуть наше культурне житє і бороть
бу за кращу долю нашого народу.

За кілька день я буду в Відні і зараз приладжу посилку за прислані 
гроші, а также новини, які можна дістати, і спис бодай цікавійших віден
ських видань. Не знаю тільки, чи буде можна то все післати в однім па
кунку. На більшу понад 2 кільову почтову посилку треба цлове дозволенне
і всякі иньші формальности, а коштує порто однаково. Тому книгарі про
сять посилати книги почтовими двокільовими пачками. Я розвідаюсь і коли

22 Лист писаний російською машинкою на листку паперу трохи біль
шому як піваркуша. Правопис цього листа міняємо лише там, де машинка 
не дозволила написати правильно (е — є та ін.).
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трудно або неможливо буде одною пачкою, то пошлю такими посилками, 
вже вибачте.

Гадки Ваші про літературу візьму під увагу. Рад буду дальшим вістям 
від Вас!

З щирим привітом М. Грушевський^
2. 6. 1922

VIII.
15. VI. 922

Високоповажаний Товаришу!
Я одержав Вашого листа з 14. V. Письмом з 5. V. я повідомив Вас, що 

одержав від Вас 50 $, і написав рахунок. Потім, по Вашім листі 1. V. я дістав 
Вам іще 5 прим. Всесвітньої Історії, і («) Борітеся(») 5—10 по 2, а б 3 штуки; 
втім надійшов Ваш лист з 14. V. і я вже більше не посилав. Коли не спродали
(«)Борітеся(»), то не спішіть посилати грошей. Але коли маете змогу поширю
вати, то се було б дуже добре: — я б прислав іще, в кредит.2*

Рахунок представляється так:
З попереднього, 4. III 0.80
2 компл. Борітеся 2.40 °,о за опустом
за Nq 10 1.00?
10 Лозинського 5.00
3 Христюка IV 1.20
10 Борітеся 1—10 13.50
10 № 6 ? скільки вже там виручите, з того
2 № 5—10 ? потрутіть °/о
5 Всесвітньої 1—2 по 2.00, за опустом 5.00
пересилка 10 опасок 1.00

Отже тими 15.00$ все покрите окрім («)Борітеся(»), а з («)Борітеся(») як мо
жете. Гроші посилайте д. Кузіву 167 Liberty Str. Bloomfield N. J. Буду чека
ти відомостей від Вас, де відновите свою роботу. Від товаришів мав відо- 
мости з границі, з України-ще ні. Довідавсь, що совітські укр.(аїнські) пред
ставники за кордоном дістали догану, що почали агітувати за помічею Укра
їні. Бо — мовляють — між Укр.(аїною) і Росією такий договір, що вся поміч 
має збиратись для Росії, а та уділятиме Україні певний процент. В дійсности 
Україна недіставала нічого, ще з неї тягли! Тепер завязали ми комітет 
у Відні і пробуємо розбудити інтерес до справи помочи Україні.2*1*

Виказ жертв хотів дати на обгортці книги Шрага, по Вашому ж листу 
дам тепер загальну подяку до америк.(анських) часописів (пішлю до Нар. 
Волі, Свободи, Укр. Голосу, може ще до якої). Коли можна б продовжува

23 Лист писаний рукою на листку — піваркуші паперу. З листів за 1922 
рік виходить, що М. Грушевський принаймні шість разів міняв помеш
кання, не враховуючи Бадену де він також перебував і де пізніше осів на 
довше.

24 Починаючи від риски Грушевський пізніше дописав збоку.
25 Мова про перший голод на Україні 1921—1922.



ЛИСТИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО Е. ФАРИНЯКА 129

ти такі складки на вічах, дуже прошу. Розходить ся не о цифру, а о факт, 
як я Вам писав уже.
Щиро Вам дякую за прихиліність! Часи тяжкі п р и й ш л и  !2б

Ваш М. Грушевський

IX .
11 листопада 1922

Високоповажаний Товаришу!
Рад був одержати Вашого листа, з 17 жовтня. Думаю, що за той час Ви 

вже одержали книги Шрага зі Львова, — друкарня, справді, не післала 
зараз як я написав, але потім таки післала, а я для певности ще о д ен 2 7  
примірник від себе, так вийшло більше, ніж Ви пишете: разом 8 книг, але 
Ви не посилайте за них грошей зараз, лиш як розійдуть ся.

Дуже буду рад, як «Укр. Базар» піде за Вашою порадою. Як що зробить 
більше замовленнє на мої в и д а н н я 2 8  і пришле гроші або на адресу Кузіва, 
або мині (прошу посилати в доларах на Wiener Bankverein — я так багато 
дістаю через American Express Company — але може вигідніше буде через 
Кузіва?) — то я зроблю найбільший опуст, який тільки буде можна, і поста
раюсь потрібнрхх йому видань иньших накладців.* Я маю тепер тямущого 
і дуже солідного приятеля у Львові, другого у Відні, котрі зберуть 
все що можна тепер зібрати. Прошу тільки, аби написали можливо доклад
но, що потрібно: повістки, песи для аматорських представлень, ноти для 
хору, для фортепіяну, для одного голосу, які картки — чи на теми націо
нальні, чи всякі, по с к і л ь к р і  примірників приблизно. Не зле було б якби на 
якімсь катальогу визначили, що вже єсть і його не треба.

З України в і с т р і  все гірші. Сподівались, що так званий29 «Нова Еконо- 
мична Політика» принесе і Українцям зноснійші умови житя, а вийшло 
навпаки. До світової буржуазії большовики підлещуються, московсько-жи- 
дівській роблять усякі концесії, українство ж  навпаки душать гірше ніж 
коли небудь: висилають з України укр. діячів(,) які виявили які небудь 
організаційні здібности, — звивають укр. посади і інституції, які ще були, 
не пускають укр.(аїнських) книг друкованих за кордоном, тим часом як ро
сійські рікою пливуть, — а потім кажуть, що за браком укр. книг в шко
лах мусять учити по російським підручникам.

Щиро витаю!
Ваш М. Грушевський

Адреса до Великодня буде така: Austria, Baden bei Wien, Schlossgasse 4. 
А ле і з попередньої адреси почта листи пересилаємо

26 Лист писаний рукою на трьох сторінках — двох листках.
* На чужих виданнях не матиму зарібку, але зроблю се, оскільки буде 

більше замовленнє на мої книги і Українського Соціологічного Інституту. 
(Прим. М. Грушевського).

27 в оригіналі помилково «одени».
28 Далі Грушевський перекреслив слово «то дам», а цю думку пізніше 

висловив у цьому ж  реченні трохи інакше.
29 Випущено, мабуть, слово «курс». Далі гостра критика початкової ста

дії НЕП-у.
30 Лист, як і шостий російською машинкою на піваркуші. Пор. прим. 22.
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X .
12. XII. 922

Вельми Шановний Товаришу!
Як Ви знаєте, я дістав від Укр.(аїнського) Базару 50$, послав йому книг 
своїх на 34.00$, а з Львова післано карток і вишивок на 13$, і ще пошлемо 
книг і нот. Але на дальше закупно треба грошей. Чекає нової присилки і 
Ваших інструкцій. Тому, що Ви, як бачу, близько стоїте до сього діла, я рад 
зробити вигоду У.(країнському) Базарови, щоб заохотити до як найбільшої 
роспродажі моїх книг. З чужих видань я не маю прибутку, а роблю се в 
надії, що постарають ся продавати богато моїх книг. Бо, як знаєте, з книг 
я тепер виключно тільки й живу. На Україну вертатись не можу: товариші, 
котрі літом туди поїхали, пишуть, щоЗі не можна, бо могли б з мене боль
шевики зробити дуже недобрий вжиток. Отже треба поки що далі тут біду 
пхати. Дуже Вам вдячний за Вашу щирість і Ваші клопоти. Жду дальших 
вістей від Вас.
Лист прошу перечитати і віддати Укр. Б а з а р о в и .3 2

Щиро Вам прихильний
М. Грушевський

Ха.
Baden bei Wien, Schlossgasse 4

12. XII. 922 
«Українському Базарови», Hamtramck

Приятель мій проф. Студинський повідомив мене, що з мого поручения за
купив і вислав Вам 7. XII

2650 кольорових карток 
100 зошитів вишивок 

Закупно коштувало 10$, з оплатою посередника, опакованєм, порто т. ин. 
разом коло 13$ (деталічного рахунку сих додаткових видатків ще не маю). 
Сими днями вишле він ще ноти і легку лектуру. На дальші закупна треба 
грошей, як я Вам писав.

Посилаю Вам 2 взірці ниток. В дрібній продажі продають їх тут по 
2000 а.к.=3 центи по нинішньому курсу.

Витаю Вас
М Грушевський

31 Спершу Грушевський написав «щоб» (очевидно «не їхати»), однак 
потім викрислив літеру «б» і продовжив речення інакше.

32 Лист писаний, як і всі наступні, рукою. До цього листа додано листа 
Х а  для «Українського Базару». Тому що власник цієї крамниці Цибрин- 
ський був, очевидно, досить бюрократичною людиною і образився б, коли б 
дістав листа через порсередника, то Е. Фариняк листа не передав. Пор., 
листи Грушевського до Т. Починка.



З архіву

ЛИСТИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО Е. ФАРИНЯКА (1923 р.)

(До друку підготував М. Антонович)

(Продовження)

XI.

Baden bei Wien, Schlossgasse 4 
M. Hruschevsky, 12. I. 923

З Новим Роком, Високоповажаний Товаришу! Як живете і що робите? 
Давненько не мав я від Вас листа, а сам нераз Вас згадував, добрим сло
вом, розуміється, дуже добрим, бачучи наслідки Вашої роботи. З Укр. 
(аїнського) Базару дістав отеє повідомленнє, що вони послали мині 500$ 
на книги, авізо з банку ще не маю, але як так пишуть, то мабуть десь не
задовго буде. Се мене тішить, і те також, що т. Цебринський серіозно ста
виться до справи, хоче книг наукових також, не гониться за самою деше
вою половою. Коби справа успішно пїшла! Напишіть мині, чи сю кни
гарню веде сам т. Цебринський, чи може спілка, і може Ви до тої спілки 
належите, і чим торгує базар окрім книг, взагалі щось більше про нього.

Дістав разом з тим листом також лист від Т. Починка — котрого знай
шов на лісті тих що склали гроші, за котрі посилаю йому книги і просить 
літератури для сьогорішнього віча. З того, що він пише, що Ви давали 
йому читати мої листи до Вас, міркую, що він займаєть ся сею справою 
за порозуміннєм з Вами, і я  можу послати йому книги, як посилав Вам. 
Чи так, Товаришу?

Що діється у Вас, серед укр. р о б іт н и ц т в о м ?  зз Чи дальше большовики 
баламутять?34

На Україні вони не тільки не Порозумнішали за сей рік, а навпаки! 
Розстрілявши знову, минулої осени, кільканадцять десятків бідних людей, 
почасти, як оповідають, збаламучених їх же провокаторами, думають, що 
вж е так придавили українство, шо можуть і росперезатись. Пішли нові 
нагінки на все українське, на всіх хто виявляв хоч якусь активність — 
хочби й не виступав против їх режіму, але коли щось трохи ворушилось 
коло нього. А заразом задумали отеє «возсоединеніе» України з Росією,35

33 Так в оригіналі; очевидно, Грушевський подумав «з», а написав «се
ред».

34 Мова про американських большовиків. Негайно після цього, Гру
шевський переходить до характеристики большовицького режиму в Украї
ні. Ця характеристика навіть у «радянофіла» Грушевського виходить 
убивчою.

35 Цікавий термін «возсоединение» — «возз’єднання». З  контексту ви
ходить, що в той час його вживали лише дуже реакційні росіяни. Тепер, 
коли російський шовінізм запанував всеціло в СССР, цей термін став обо
в’язковим для всіх.
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котре сими днями перевели «на пробу» на один рік. На Україні, здається, 
не дуже тим журять ся, бо однаково дотеперішня «самостійність» Україн
ської) Республіки була чистою іронїсю: однаково всім правила купка боль- 
шовиків московських. Більше докучає, з одного, крайня нужда, обгостре- 
на голодом, а з другого боку — що большовики паралізують всяку само
діяльність і не дають змоги громадянству двигнутись з тої нужди. Так їх 
стероризували розстрілами, арештами, засланнями, що бояться пальцем 
рушити. Інтелігенція мусить шукати у больш.(овиків) служби, бо гро
мадських орґанізацій нема; а щоб дістати якусь платню, мусять «дока
зувати свою льояльність». Здихай або записуй свою душу!

Ваш щиро прихильний М. Грушевський

P. S. Я сподіваюсь, що й далі і вічова робота, і книжні операції «Укра- 
їнсь.(кого) Базару» йтимуть з Вашою участю, і тому надіюсь від того до
брих наслідків. Чи не маєте добрих знайомих або однодумців в Шікаґо? 
Звідти разом з Вами наслідком тоїж моєї відозви, обізвався до мене Дани
ло О с т р о в с ь к и й ,з б  робітник здається (живе 563 1  Princeton Ave. Cottege3? 
Rear), він не має тої освіти і енергії, що Ви, має родину, чоловік уже стар
ший, але радянець, як  бачу і має охоту ширити літературу: продав щось 
8 комплєтів «Борітеся» і гроші ретельно вислав. Але трудно йому там са
мому, треба б йому помочи. Чи не маєте в Шікаґо яких небудь приятелів- 
однодумців, котрі могли б йому помогти? М. Г.38

XII.

17. І. 923

Дорогий Товаришу! Дістав В.(ашого) листа з 15. XII, дуже дякую за 
щирі гадки там висловлені. Я хочу їхати як скорше, але не виїду скорше 
як  при кінцї сього м іс я ц я ,39 чи не вдасться. Ж ду ріжних формальностей 
з вибором Академії4** і под. Що там можна буде робити, буду старатись. 
Гадки, котрі Ви висловлюєте про американ(ський) капітал на Україні, 
дуже влучне. На жаль, я не маю звязків з тими кругами, та й не бувши на 
Україні, трудно щось зачинати. Але з приводу цього що Ви пишете про

36 Дві листівки М. Грушевського до Д. Островського вже з України 
поміщені в «Українському Історику» ч. 25-27 (1970), стор. 182-183. Як ба
чимо, М. Грушевський листувався з Данилом Островським ще будучи в 
Австрії, однак цих листів покищо не знайдено.

з? Так в ориґіналі.
38 Не бачивши ориґінальних листів, ми не можемо подати докладного 

опису. У всякому разі лист писаний на сторінках, які нагадують розміри 
зошита: 14,7 см. х 23,2 см.

39 Насправді М. Грушевський затримався ще понад рік на еміґрації. 
Як виходить з пізніших листів, М. Грушевський прибув на Україну 7 бе
резня 1924 р.

40 Очевидно, вибору М. Грушевського академіком — дійсним членом 
Всеукраїнської Академії Наук у Києві.
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заміри Форда, викликало в менї ріжні гадки.4* Може б Ви і п. Починок 
постаралися взяти участь у його екскурсії на Україну, коли він сам туди 
їде або посилає своїх людей? Адже йому треба Українців, котрі б могли 
там розговоритись і помогти, — Велико-українців в Америці тямущих 
не густо, а Ви оба люде з широким кругозором і досвідом!

Може б Ви знайшли дорогу представити Фордови чи якомусь його по- 
вірникови справу? Я не знаю Ваших дітройських відносин, чи то можли
во, але з того, скільки знаю обставини на Україні, мушу сказати, що се не 
так просто, як Форд собі може уявляє — повести продажу тракторів і авто
мобілів. Не тільки, що то треба б організувати продажу на рату, бо на 
готівку ніхто не купуватиме (може навіть — прийшлось би приймати рати 
в натуралїях, в збіжу і под., орґанізувати експорт) — але треба організу
вати рекляму, інформаційну літературу, досвідні станції, виставки, кон- 
тінґент аґентів з місцевих людей, etc. Перед 2 роками одна велика фірма 
рільничих машин хотячи орґанізувати продажу своїх виробів на Укр. 
(аїні), закупла загранич.(них) українськ.(их) видань, щоб їх поширю
вати їх42 для заохоти населення. Се розбилось на тім, що большовики 
спротивились довозу на Укр.(аїну) заграничних видань. Отже треба б орґа
нізувати видання на Укр.(аїні). Може б тою дорогою можна було б орґа
нізувати америк.(анським) капіталом видавництво, що Ви справедливо 
вважаєте дуже бажаним: Форд чи иньше велике підприємство мусїло до 
того прийти, щоб книги, підручники і под. розносить на своїх обгортках 
їх проспекти, оголошення, без великих орґаніз.(аційних) інвестіц.(ійних) 
видатків, в широких розмірах, не можна повести ніякої успішної акції. 
В тім і видавнича акція потрібна.

Коли б Ви схотіли вести переговори в тій справі, Ви можете покли
катись) на свою знайомість зо мною — котрий їде тепер на Укр.(аїну), 
і з товаришами з «Борітеся Поборете», котрі працюють на Укр.(аїні) — 
деякі на таких позіціях котрі можуть бути дуже важні для акції — в Ку
старній Спільцї, в українському ринкови (? — М. А.), в ріжних кооперати
вах.

Що Ви пишете про бажаність аби з України хтось приїхав, се вірно. 
Біда, що між комуністами мало Українців, і не багато кому вони дові
ряють. Але мої товариші з Борітеся-Поборете деякі доволї близько до ра
дянського уряду і мають довірє. Постараюсь що можна буде; поки не по
бачив того всього на місцї не можу зміркувати. Буду Вам писати, будете 
мині писати, будемо порозуміватись.

Мої сердечні привіти п. Починкови і його родині й Вам Ваш щирий

М. Грушевський

Ще сподіваюсь або Вам, або п. Починкови написати п(е)ред виїздом. 
На політиків укр.(аїнських) в Америці я  не маю нїяких надій; тому Вам 
і п. Починкови подаю отсї гадки; а як Ви в сій справі нічого не можете 
зробити, то вибачте !4з

41 Мова про нездійсненні пляни Форда поширити свій «бизнес» в СССР. 
М. Грушевський досить реалістично оцінював всі труднощі таких «зно
син». З них, зрештою, нічого не вийшло, тай не могло вийти.

42 Так в оригіналі. Одне з «їх», очевидно, зайве.
43 Лист писаний на двох листках 20,5 х 16,5 см.
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X I II .
Baden bei Wien, Schlossg. 4

20. II. 923

Високоповажаний Товаришу!
Дістав Вашого листа з 20 січня, з сьома долярами, і витинками. Дуже 

дякую, се Ви навіть за богато прислали! За 8 прим. Шрага з пересилкою 
належить 4.10, отже за много 2.90, я посилаю Вам за се останню книгу 
У.(країнського) Соц.(іологічного) Інстит.(уту), і Історію Укр.(аїнської) літе
ратури згодом вишлю як вийде т. II і III, і будуть переплетені примір
ники, — тим способом буде рахунок вирівняний.

Витинки Вами прислані дуже інтересні, я їх сховав, може придадуться.
Дякую за пояснене що до Україн.(ського) Базару. Я подумав з того, що 

Ви подали свою адресу на Укр. Базар, що Ви берете участь в нім. В кож - 
дім разі я Вам дуже д я к у ю * *  що Ви зробили мені се замовленнє, воно мині 
дуже помогло, хоча закупно і висилка чужих книг дає багато роботи, але 
що попри те він замовив і моїх книг майже на 200$, то се для мене багато 
значить. Стараюсь підібрати книги й иньше як краще, щоб се роспрода- 
лось, і він замовив іще. Але по перше — взагалі тепеїр мало є книг в про
дажі (бо в 1918, все пішло на Вел.(икій) Україні — стрільці й офіцери на 
перебій тоді возили книги на Укр.(їну) і там міняли і продавали, а потім 
для видання були дуже несприятливі часи), вони дорожіють з дня на день, 
і книгарні не держуть більших сортіментів, треба лазити від книгарні до 
книгарні, від видавця до видавця. Друге — не дає Укр.(аїнський) Базар 
вказівок, в якій скількости посилати чого. Як би Цибринський не був та
кий дражливий, як Ви пишете, то я б просив Вас розглянутись і написа
ти, чого треба більше з того що йому післалось (бо післано приблизно на 
2/з тих грошей, що він прислав, а ще треба післати на яких 150 або 200 дол.
— ще не дістав рахунків зі Львова, не знаю точно, на скільки післано). 
В кожнім разі я  Вас прошу, Вашим впливом, на скільки се можна, не 
знеохочуючи4̂  чим небудь Цибринського, підтримувати роспродаж, ро
бити агітацію за книжками, то що. Я Вам дуже вдячний за те що Ви зро
били в сій справі, і коли ще щось зможете зробити — але не докладайте 
своїх грошей більше! Прикро тільки мині дуже, що Ви нездужаєте.

22. II. 923
Я велико покладаю, на Ваш розум і енерґію.4̂  Від Починка саме надій

шов лист, пише, що «Відродженнє» пробувало розпочати якусь акцію, але 
по кількох балачках розійшлось. По можности не давайте упасти органі
зації. Коли до мене обзиваються робітники з иньших міст, я їх справляю 
до Вас і Відродження.

Кілька тижнів тому писав мині Микола Цеглинський, що їх ґрупа 
хоче від марта видавати ґазету, просив писати до неї. Ви знаєте тих лю
дей; чи підходять вони до Вас і до нашої ґрупи «Борітеся-Поборете»? Чи 
Ви з Починком собі близькі товариші? Витаю Вас щиро і бажаю переду
сім доброго здоровя.

З товариським привітом МГ.

44 Підкреслення М. Грушевського.
45 М. Грушевський спершу написав «ображаючи», а опісля перекре

слив, а над рядком написав «знеохочуючи».
46 Цю дописку зробив М. Грушевський на четвертій сторінці листа, що 

складався з двох листків паперу 21,2 х 17,2 см.
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XIV.

Baden bei Wien 
26, II. 923

Високоповажаний Товаришу!

Я одержав тиждень тому Ваш лист з сьома доларами і відписав Вам 
23. II, й зараз потім прийшов другий, з 4. II, великий лист, в котрім пе- 
репрошуєтесь, що пишете щиро і обширно. А я Вам власне за се дуже 
дякую, за Вашу щирість і прихильність до мене. Дуже приємно мині та
кож, що Ви так гарно відзиваєтесь про п. Починка. Я нічого не маю протів 
того, що Ви йому читали мої листи, навпаки се мині приємно, що не по- 
трібую писати до кождого окремо, а як напишу до Вас чи до нього, то бу
дете оба знати й иньші близші товариші. Я йому написав в останнім листі 
про Конференцію соц.(іялістів)-революціонерів, і сподіваюсь, що то прочи
таєте і Ви.

Про літературу правду кажете, що коли вдасться поставити продажу 
в Укр. Базарі, то для Дітройт буде досить. І я  дуже добре розумію, як се 
важно було б для справи, і для мене також, і для Укр. Соціо. Інституту, 
якби ся Книгарня розвинулась, продавала книги до иньших книгарень. 
На жаль, Цибринський не пише, що йому добре, а що зле. Посилаючи 
гроші він написав: присилайте книги як  найскорше, і рахунок на всі гро
ші, а тоді побачимо. Я ж  би рад так зробити, щоб було не «побачимо», 
а так, як йому добре для бізнесу — які книжки добирати, чи дешевші, 
чи інтересні — не дивлячись на ціну. Тепер бо в книгарстві все перевер
нулось — через ті скоки в валютах, і всякі спекуляції. Нераз книгу ви
дану у Відні можна купити у когось у Львові дешевше, як у Відні; нераз 
та сама книга у одного книгаря продається в Чг дешевше ніж у другого.

Я і проф. Студинський, мій товариш і приятель, котрому я віддав сю 
справу у Львові, вложили дуже багато часу і труду в се замовленкє; щоб 
виконати його як найкраще і як найдешевше, — щоб воно було почат
ком дальшого, ширшого бізнесу, отже було б то дуже прикро, якби вкінці 
через те чи через се Цибринський знеохотивсь, тай на тім був кінець. На
брали на сім замовленню досвіду, дошукались ріжних джерел, позавязу- 
вали звязки, отже де далі, могли б постачати книги дешевше (оскільки 
валюта не насміється з того всього ще раз) — аби тільки знати, що вибе- 
рати, в якій скількости і т. д.

Я отже Вас прошу, як чоловіка досвідченого в книгарстві, а при тім 
до мене прихильного, і що у Цибринського маєте довірє, аби Ви вглянули 
в сю справу як можна краще, і Цибринському порадили, і мині написали 
як справа стоїть. Тепер стоїмо на тім, що я даю на своїх книгах — на 
одних 60°/о, на иньших 57% (на оправлених а є їх тільки 2 — 55%) опусту, 
і сам покриваю порто, опакованнє і всі видатки. На закупі чужих видань 
властиво не заробляю, тільки аби покрити видатки і працю, яку витра
чаю на кореспонденцію то що, — а тільки посередники, де мушу їх вж и
вати — дістають за свою працю процент. Коли може завважите, що я на 
своїх виданнях мушу дати ще більший опуст, то я се зроблю, — тільки 
тоді мусів би шукати зарібку на чужих книгах. Але прошу написати про 
все щиро і отверто, що думаєте Ви, що думає Цибринський, то я вже по
стараюсь до того приладитись, аби справа йшла. Якби книгарня пішла 
добре і широко, можна б навіть видавати й книжочки такі як Ви шипете,
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по 50 центів, не дорогші, легкі, для Вашого загалу. Ну, але то дальші вже 
перспективи. Тим часом Вас дуже щиро витаю, так само Починка; Ци- 
бринському буду писати зараз, бо прийшли нові рахунки зі Львова.

Ваш М. Грушевський4?

XV.

Baden bei Wien, Schlossg. 4.
31. III. 923

ВПоважаний Товаришу! Дуже дякую Вам за лист з 4. III й інформації. 
Не думайте, що своїми листами хочу Вас натягнути на купно Нашої літе
ратури! Я Вам вдячний за те, що Ви зробили в сій справі, а коли звер
таюсь до Вас по інформації, ціню Вашу щиру прихильність, досвід і ро
зум, а нічого поза тим від Вас не хочу! Знаю, що буде в Вашій змозі, одна
ково й самі зробите! Дякую Вам за книги, в котрих знайшов багато ціка
вого, — дякую за адреси. Цимбалистому вже написав. Адресу Кушніра 
не вмію добре прочитати: чи то La Salle Str. чи La Galie Str.? Хотів би 
йому теж написати.

Недавно дістав листа від «Робітничого Голосу», що мині посилає свою 
часопись — питає точнішої адреси і адреси знайомих. Відповім здержли- 
во, а рад-би почути Вашу гадку — як сі люде ставляться до Українства, 
і хто там працює?48

XVI.

Baden bei Wien, Austria, Isabella Str. 15

4. V. 1923

Дорогий Товаришу! Листа В.(ашого) з 3 квітня дістав уже давненько, 
але що перевозився на нове помешкання (тут нас емігрантів тягають як 
щурів, аби не засиділи повних півроку), а ще Загальні Збори нашого Сою
зу «Голод. України» наспіли, то ж  я трохи й загаявся. Післав Починкови 
відозву свою в справі Укр.(аїнського) Соц.(іологічного) Інст.(итуту), котру 
розіслав на кілька редакцій — я думаю, що Ви її бачили вже. Написав 
Цимбалисту до Шікаґо і на дві адреси вказані Почінком і тепер трохи 
почекаю результатів. Дякую Вам, щосьте написали мені про Цеглинського. 
Після моєї відповіді, він більше не удавався до мене, мабуть се все не 
серіозне з його газетою. Ще більше дякую за інформацію про Укр. Базар. 
Цибринський нічого не пише, отже я й не знаю, чи він вдоволений чи ні. 
Вчора я  йому написав рахунок, з котрого видно, що гроші прислані ним 
в січні вже витрачені, отже просив його прислати невелику суму, щоб 
йому ще дістати — декотрі бракуючі томи та заплатити за висилані, котрі 
він казав для нього замовити. А як хоче яких книжок і ще, нехай пришле

47 Суто діловий лист на трьох листках паперу (шість сторінок) 14,6 х 
23 см. У першому параграфі — натяк на листа Т. Починкові від 23. II. 
Див. «Український Історик» ч. 4 (24), 1969 p., стор. 85-86.

48 Лист без підпису. Чи не було продовження на другій сторінці? 14.6 х 
23 см.
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більше грошей. Не знаю, що він напише. Було б добре як би замовив іще 
книг, та не тільки чужих, а і моїх — бо з чужих я не маю ніякого зарібку. 
Але у Вас тепер відай не сезон на книги. Писав мені якось Цеглинський, 
запрошуючи писати до газети, що вони хочуть видавати; я  поставив деякі 
умови, матеріяльного і морального характеру, але щось не бачу тої часо
писи, ані не відписує нічого. Як Ви взагалі оцінюєте тих людей та їх 
діяльність? Як взагалі відбивається в настроях нашої еміґрації, спеціяльно 
нашого робітництва, ота постанова ради амбасадорів4̂  про Галичину? Тут 
еміґрація дуже обурилась на П е т р у ш е в и ч а ^ о  і К. Левицького,^1 що дури
лись надіями і дурили людей оптимістичним запевненнями, а самі про
спали се рішеннє і ке поспіли на час до Парижа. Ще й досі не вернулись 
з Парижа, і тутешні еміґранти ке знають що з собою робити — чи вер
тати до Краю, чи чекати якоїсь інструкції зі Львова? Але там здається 
теж ніякого пляну, акції нема, поки що принаймні.

Щиро Ваш душею! Ваш М. Г. Як іде книжковий бізнес у Цибринського.52

XVII.

9. VII. 923, Baden, Isabella Str. 15

Дорогий Т о в а р и ш у  !53 Якось почта не правильно ходить і я майже разом 
дістав лист т. Починка з 21. VI. і Ваші з 12. і 18. VI. Відписав з початку 
т. Починкови, а тепер берусь до Вашого. Тому що Ви певне читаєте листи 
мої до т. Починка, а він — до Вас, то я не повторюю того, що написав йому; 
нїяко продовжую, що написав там. Мушу тільки сказати, що хоч як сумні 
Ваші інформації про нашу еміграцію та її перспективи, мушу Вам дуже 
подякувати за спостереження, з котрими я буду рахуватись. Я дав Ваші 
листи також п. Коссаку,54 про котрого я писав т. Починкови, що він зби
рається до Вас. Тижнів два тому дітройський парох Сембратович написав

49 У березні 1923 р. рада амбасадорів у Парижі признала Галичину і 
Волинь Польщі.

50 Євген Петрушевич (1863—1940), голова ЗУНР, опісля диктатор.
51 Кость Левицький (1859—1941), визначний громадський і політичний 

діяч, перший голова ЗУНР.
52 М. Грушевський часом пише Цибринський, а часом Цебринський. 

Опису листа на базі копії зробити не можна. На початку листа, мабуть, 
мова про ліквідаційні Збори союзу помочи голодним на Україні за 1921— 
22 pp. Відозву Соціологічного Інституту, див. Український Історик, ч. 1-3 
(25-27), 1970, стор. 173—175.

53 Чи були якісь листи між XVI і XVII л. Грушевського до Фарикяка 
сьогодні сказати трудно. Мова про понад два місяці (4. V. до 9. VII). Пор. 
Український Історик ч. 4 (24) 1969, стор. 91-96. У листі до Т. Починка від 
14. VI. 23 Грушевський згадує: «Фариняк і Цибринський щось не пишуть 
нічого. Може Фариняк поїхав на фарми десь знов?» (стор. 94). Можливо, 
що перерва у листуванні пов’язана з тимчасовим припиненням праці в 
заводі Форда і Фариняк десь шукав праці. Грушевський писав Починкові 
(5. VII.): « . . . в  неділю буду писати до Фариияка». Тоді пошта й справді 
погано ходила, а один час навіть австрійська пошта страйкувала.

54 Про І. Коссака див. Український Історик ч. 4 (24), 1969, стор. 93 і прим. 
83 на цій же стор., де подана також дальша література.
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йому, що вже має частину грошей йому на дорогу, а за кілька день ви
робить йому affidavit отже нехай ладиться в д о р о г у .55 Коссак з дня на 
день чекає того, щоб їхати, та щось нема. Я думаю, що він буде дуже ко
рисний в ріжних орґанізаційних справах, і Вас прошу поставитись до 
нього з довірєм і прихильністю; хоч він не соціяліст, але чоловік правого 
характеру і добрий організатор. Він їздив сього року від Петрушевича до 
Москви отже бачив і знає богато (?) бував ранїйше на Україні. Вважаю, 
що се найкраще, що може до Вас вибратріся з тутешньої еміграції, бо у 
величезній більшости, се нероби, здеморалізовані, всякі бувші міністри, 
амбасадори або кандидати на тих, які б їхали до Америки, щоб обло- 
витись долярами і звертались би туди, звідки лекше дістати доляри. Тому 
мало кого можна б Вам звідси поручити. Косак їде спеціально як інструк
тор для січей, але я  думаю він буде користний і в справі орґанізації бі
бліотеки, котру підносите, і котра дійсно варта уваги. До Петрушевич. 
(евих) заушників він ніколи не належав, ворогів в Америці не має, отже 
при помочи місцевих людей зможе неодно користиє зробити. А се важно
В Н И Н ІШ Н ІЙ  Х В И Л І . 5 6

Сюди приїздив Петруш.(евич) і тепер виїхав до Німеччини знову. Таке 
вражіннє люди дістали, що властріво його уряд вмирає потроху. Його взяв 
тепер в руки так званий ґенерал Коновалець, що був полковником У к р а їн 
ських) Січов.(их) Стрільців і воєнним (фактичним) диктатором у Київі за 
Винниченка і Петлюри (директорії), потім орґанізував «ірляндську акцію»57 
в Галичині, а після убивства Твердохліба мусів виїхати — тепер з жінкою 
в Німеччині (він оженений з донькою Федака старшого — провідником 
у всяких контактах з Поляками, а сестрою Федака молодшого — та може 
се Ви все знаєте самі добре!). Чиж — його чоловік — збирає гроші в Аме
риці, а Коновалець ніби то переводить нову реорганізацію воєнної орґа
нізації в Галичині, під гаслом відірвання Галичини від Польщі (проґрама 
взагалі неясна); ся воєнна орґанізація58 нїби то має утворити новий уряд, 
з котрого будуть делеґовані нові міністри Петрушевичеви. Люде думають, 
що П(етрушеви)ч хоче використати Коновальця для свого скріплення, 
а Коновалець, скорше того, дасть купняка П -ч а 5 9  і займе його місце. Тому 
тутешні Галичане, що блріжчє стояли до П-ча, дуже невдоволені його 
союзом з Коновальцем, бояться «отаманії» і вже йдуть розмови про утво- 
реннє нового націон.(галицького) центра, незалежно від П(єтрушеви)ча. 
В таборах ж е носяться з проектом перейти до Литви, до литовського війсь
ка. Такі мої відомості — довірочні; в краю ж  втома і апатія, брак про
воду і безличне залицяннє до Поляків на горі.

З Харкова т. Чечель пише таку свою розмову з Раковським: Чому не 
їде М. Груш(евський)? — Я думаю, що йому досить трудно після того листа 
до Вас (в Борітеся 1.10), на котрий не було відповіди. — Я не відповів тому, 
що не хотів полємізувати; т. Г.(рушевський) звязав свої докори в листі з 
Тютюнниківським наскоком,бо і звідти робрів в р і с н о в к и  про Радянську 
владу; ну, але ж  ніхто не може ґарантувати що подібні наскоки на бу
дуче не повторяться. Крім того т. Г(рушевськрій) виступає занадто крестья- 
нофілом, він переоцінює ролю селянства. Розмова перейшла на «новий

55 Про цей афідавіт писав М. Грушевський Т. Починкові ще 14. VI.
56 Пор. лист Грушевського до Починка згаданрш у попередній примітці.
57 Натяк на революційну боротьбу в Галичині.
58 Мова про Українську Військову Організацію (УВО).
59 Має бути П(етрушеви)-чеві. Далі також декілька разів згадано П-ча.
60 Другий Зимовий Похід Ю. Тютюнника — листопад 1921 р.



126 М. А Н ТО Н О ВИ Ч

курс», Р.61 запевнив, що в програмі Комун.(істів) по націон.(альному) пи
танню нічого не змінилось, але взята лінія буде проводитись твердо. Че- 
чель такої гадки, що уряд дійсно серіозно хоче українізувати, а в Київі 
особливо почувається зріст українського громадянства і вимаганнє но
вого курсу, «або в Чека садити, або українізувати». Але в Чека не будуть 
мабуть садити. Укр.(аїнським) діячем, котрих з серпня все з України 
висилали, нарешті дали охоронні грамоти, що не мають виїздити. Ну, 
поки що досить. Сумно, що з В.(ашого) першого листу віє якась утома, 
мабуть нездорові?! Коло мене також дуже не радісно, особливо перспек
тиви осени й зими.

Дякую за звістку про Укр. Базар. Я від Цебринського62 не маю давно, 
від лютого ні стрічки. Я написав йому 14. V востаннє, що видав щось 2 до- 
ляри, і мушу оплатити щось $ б за сорочки, та пересилки. Сумно, що 
його інтерес не найліпше. Може з початком осени Ви і т. Починок помо
жете йому троху агітуючи за закупом до бібліотек, розпродати книги.

Сердечно Вас витаю МГрушевський

XVIII.

Baden, 25. VIII. 923.

Дорогий Товаришу! Я одержав Ваші листи з 20. VII і 10. VIII і від 
п. Починка з 6. VIII,63 а не відписував, бо був таки нездоров, тай мав 
ріжні клопоти і часту їзду через них до Відня. Пишу наразї се, що мушу 
про те, що писали Ви і тов. Починок. Насамперед що до Вашого проекту, 
аби я приїхав до Америки. Роздумував я  над тим, і таки маю великі сум
ніви що до вислїду. Бачу, що йде велика боротьба у Вас: більшої групи, 
котра схотіла б і могла мене підтримати наразї нема. Навпаки, опинив- 
шися в трикутнику між Філядельфійським Обєднаннєм, компанією Ко- 
новальця і большовиками, я був би заатакований з усїх трьох боків з 
найбільшою заїлістю: попросту поставили б сї три сторони своїм завдан- 
нєм відвернути людей від мене і як найгірше діскредитувати. А що нині 
неперебірчивість в способах боротьби скрізь дійшла до крайности, а в 
Американ.(ській) еміґрації особливо, то таки я не міг би побивати против
ників їх зброєю, бо занадто огидна, аби міг її взяти в руки. До того ж  у 
Вас се тепер дуже просто: або йди з большевиками безоглядно, або так 
само безоглядно против большовиків, середини нема. Я ж, як знаєте, боль- 
шовикам не на руку, і єсть річи котрі я  їм, в їх пануванню на Україні не 
можу нї пробачити нї змовчувати. Але з другого боку я не можу легко
душно їх провокувати, кидати кличі оружної боротьби з ними, повстання

61 Новий курс — НЕП пов’язаний з послабленням (тимчасовим) анти- 
українства. Р(аковський).

62 Чи збереглися десь листи М. Грушевського до Цебринського-Цибрин- 
ського — невідомо.

63 Пор. листа М. Грушевського до Т. Починка від 18. IX. 1923, Укра
їнський Історик ч. 1-3 (25-26), 1970, стор. 171. У листі порушено три окремі 
справи: можливості приїзду М. Грушевського до Америки, яку він від
кидає, відношення Грушевського до большовиків і до дійсного стану на 
Україні і справа Студинського. Точно про що мова невідомо, але Сту- 
динський не викликав довір’я  ні в кого. Це слабість Грушевського.
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против них, вигоняння їх з України і т. д., котрими пописуються ріжні не- 
відповідальні люде, котрі невважають потрібним рахуватися з реальною 
ситуацією на Україні, із тими наслідками, котрі їх виступи можуть потяг
нути за собою на Україні. Отже для тих Ваших людей, котрі з приємністю 
читають «Нову Україну» і «Заграву», тому, що там лають — одні за чесні, 
другі може й за польські гроші — большовиків, пророчать їм упадок в 
найкоротшім часї і т. д. — для тих людей я буду «не-патріот», «большо- 
вик», «чоловік, котрий не вірить в Українську державу», і под. І там я 
нікого не вдоволю, і буду з усіх боків битий; Вашій орґанізації еміґрації 
не поможу, і собі також нї. Отже коли б навіть і удалось збити гроші на 
дорогу і побороти всї ті трудности вїзду, котрі Ви описуєте, все се в тепе
рішніх обставинах мабуть не оплатилось би нї Вам нї минї. Косак не має 
стільки ворогів, ріскує меньше, тому зрештою молодший і здоровший від 
мене, тому я й більше покладав на його приїзд.

Ще повертаюсь до ситуації на Україні. Два тижні тому я  надрукував в 
«Громад.(ському) Голосї» витяги з листа одного члена Центрального Ко
мітету Укр.(аїнських) Соціялістів Революціонерів, чоловіка дуже не при
ятного большовикам, котрий дуже не оптимістично оцінює їх українізацію 
і весь їх режім. Одначе з його листу ясно видно, що ні селянство, ні інте- 
лїґенція не хочуть нї повстань, нї заграничного наступу на большовиків. 
Вони найбільше бажали б, щоб большовики прийшли до розуму, пошу
кали справді* звязку «смички» з українським селом, з українським наро
дом, з україн(ською) інтеліґенцією, соціялїстами. Яка там не паршива ни
нішня українізація, як  бачу з ріжних листів, що приходять відти, так з 
неї не сміються, там — таки треба правду сказати — констатують якусь 
користь від неї, накреслю(ю)ть деякі, хоч невеликі поліпшення і споді
ваються більших. Люде котрі серіозно журяться долею України — а не 
бляґують тільки про неї як  Ваші ґазетярі, ті більш усього трівожаться 
можливістю, що большовики впадуть наслідком своїх великих, злочин
них помилок, не встигши виправити їх, а на місце большовизму прийде 
російська монархична реакція — ще більш безпощадна і безнадійна для 
Українства. Люде котрі проливали свою64 кров за Укр.(аїнську) держав
ність і серіозно до неї ставляться, цінять, що як нї як а все таки нинїшна 
Радян.(ська) Укр.(їна) — хоч по імени, єсть Україн(ською) Державою.

Я хотїв би, щоб Ви, Дорогі Товариші, осуджуючи як належить гріхи 
і злочини большовицької України рахувалися і з сими сторонами ситуації. 
Минї було прикро бачити, що «Нар.(одня) Воля» під рукою Пепена з большо- 
вицького ґрамофона зробилась ґрамофоном «Заграви» і «Нової України, за
мість аби заняти дійсно обєктивну позицію. Я ставлюсь цілком негативно до 
большовицької тактики, я ухиляюсь від усяких зносин з ними, не беру уча
сти в їх виданнях. Але вважаю, що роздражненнє против їх перфідії, бру
тальности і т. д. не повинно ніяк засліпляти нас в оцінці реальних інтересів 
України і не псувати їх на те тільки аби докучити большовикам. Та досить 
про се. Я думаю, що Ви з т. Починком се теж розумієте, і не подаєтесь у пра
во аби тільки відмежуватись від Ваших домородних большовиків. Що Ваші 
Товариші замість творення самостійної орґанізації утворюєте місцеву 
орґанізацію Оборони Укр.(аїни) наразі, се справді може й ліпше — аби 
лиш у своїй орґанізації місцевій вели самостійну ідеольоґичну лінію, 
не оглядаючись на накази з центра. В слідуючім листі — до т. Починка я 
напишу, що тут завважають про сю орґанізацію. До М. Гишки я не писав. 
Що пишете про Вістник Природознавства і т. д., то я наразі не можу нї-

64 Підкреслення М. Грушевського.
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чого зробити: проф. Студинський, котрому в січні я передав був замов
лення Цебринського на чужі видання, і всї зиски з сеї операції (я на тих чу
жих виданнях не заробив нічого), дійсно перекопав у Львові книгарні й 
антикварні, і витяг що було цїннїйше — в тім і видання, які зайшли з 
Радян.(ської) України, що був то прислав, понад то, видко, не було, і я 
наново давати йому якісь поручения в тім напрямі не можу, — та опера
ція скінчена, замкнена, а другого способу я  не маю. При нагоді запитаю 
одну пражську книгарню, з котрою маю зносини — але надії не маю. Се 
саме стосується до побажання тов. Починка, щоб йому вибрати наукових 
книг в оправі. Поза Львовом сього не можна зробити, і у Львові багато 
з того, що викопав Студ.(инський) на початку року, тепер уже не вдасться 
знайти. Я раджу йому вибрати все йому підхоже у Цибринського, поки 
єсть. Що можна було мати в оправі, посилалось в оправі. Своїх книг, яких 
він хоче для продажі, йому пошлю.

Сердечно витаю Вас обох! Ваш МГрушевський

XIX.

Довірочно для Вас, т. Починка і найблизших.65
У нас тут досить неспокійно і після рішення ради амбасадорів — ніяк 

люде не знайдуть дороги, та мабуть і Франція крутить, хотячи звязати 
Росію, аби не підбурювала турків на неї. Пишуть мині зі Львова, що Піл- 
судський кликав Петлюршого «премєра» на нараду, на евентуальність 
нового походу, щоб забрати Україну по Дніпро: скільки можна на Укр. 
(аїні) зібрати рекрута, чи буде ким обсадити адміністраційні посади, то що. 
І тепер в самій Галичині між буржуазією укр.(аїнською) немало буде та
ких, кому подобаються сі пляни: зробити з Поляками угоду та разом з 
ними відбирати «від большовиків» Україну, та діставати там, під крила
ми польського орла високі становища. Пахне се і молодіжи! Провінція 
настроєна більш відпорно до Польщі, селянство ще більше, але їх вихо
вувано як череду в сліпім послуху «батькам народу», котрими крутять 
безсовісні шахраї і піяки, які цинічно посміваються з тих голосних фраз, 
котрими забивають баки людям у пресі. Отакий сей Володимир Бачин- 
ський, котрий начхав на голову самому Петрушевичу, у котрого вже тре
тій місяць не можуть вирвати керми і головного орґану «Діла» («Гром, 
(адського) Вістника»).

З другого боку большовики, рахуючися з неминучою, як вони думають, 
війною з Польщею, починають підлабузнюватись до Українців, говорять, 
що вони хотіли б причинитись до українізації Волини, котру віддали 
Полякам — а на совітській Україні тимчасом дальше «скорочують» укра
їнські школи й установи та викидають звідусіль Українців, фактично на 
голодну смерть зводячи укр.(аїнський) інтелігентний Пролетаріят. В до- 
вірочній дорозі звертались до мене, чи я  не підртимав би якоюсь статею 
чи заявою їх новий, прихильний українству курс? Мовляв, на жаданнє 
Леніна тепер національне питання вирішено на користь не-російських 
народів твердо і безповоротно, але в партії є ще певна опозіція новому 
курсу, проголошеному Троцьким, Сталіним та иньшими. Тому було б до

65 Приписка без дати. Мабуть, Грушевський додав її до листа від 25. 
VIII., хоч це могла бути дописка і до раніших листів (від 4. V. або 9. VII). 
При теперішньому стані листів уточнити це трудно.
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бре, щоб українські радниці прийшли в поміч сьому новому курсу ста
тистичними заявами. Я на се відписав, що большовики стільки разів уже 
робили нам завід своїми «симпатичними заявами», і стільки ми вже на- 
піклись, з довірсм ставлячись до слів їх, як соціялістів, приятелів пра
цюючих, і т. д., що я на самі слова їх не можу реагувати. Але се не виклю
чене, що з огляду на можливу війну з Польщею, вони хоч може й за
пізно, але почнуть шукати якогось наближення до Українців.

На сім тим часом кінчю. Щиро Вас витаю і всіх нам прихильних.

Ваш М. Грушевський.

XX.

16. XII. 923 
Довірочно

Дорогий Товаришу!

Лист Ваш з 15. XI ішов до мене рівно місяць: одержав я  його тільки 
вчора! Тут був почтовий страйк і наробив великого заміщення, то може 
через те також залежавсь кілька днів!

Перед усїм щиро здоровлю Вас і тов. Починка з усїм домом його з Но
вим Роком. Бажаю Вам усїм, і близшим Товаришам Вашим здоровля, ща
стя і всякого успіху в Новім Роцї. Прикро менї, що має такий сумний на
стрій. Знаю я, що на еміґрації у Вас іде зле, навіть і упереджав, щоб го
тові були до дуже прикрих часів. Але смутить мене, що й особисто Вам 
і тов. Починку не ведеться! Ну та не тратити надії — ще воно обернеть 
ся на краще.

Між віденською еміґрацією велика біда. Петрушевичівці опинились 
на ледї. Пробували вистарати собі посади в Чехії, але нічого з того. Тепер 
мріють перенестись на Україну. Загальна орієнтація на Рад.(янську) Укра
їну — серед Галичан і почасти серед Надднїпрянців. Читали резолюцію 
Зборів еміґрації з 3. XI., де програмою ставить ся злука з Вел.(икою) 
Україною без огляду на її державний устрій? Инакше сказавши — злу
ка з Радян.(ською) Укр.(аїною). Галичане тїшать ся,66 що я їду на Укр. 
(аїну), покладають на те ріжні надії, розуміється — й вигорованї. Але я 
теж думаю, що найблизше завданні все таки — відірвати Західні Укр. 
(аїнські) землі від Польщі та злучити їх з Радян.(ською) Укр.(аїною). 
До сього прийде.бба Дехто думає,67 що дуже скоро, я думаю, що не треба 
спішитись. Треба приготовити Вел.(ику) Україну і Галичину. Треба, щоб 
були люде в Галичині' наші, котрі могли б узяти в руки радян.(ський) 
устрій, а щоб його не обсаджено Жидами і Ляхами. Треба, щоб Радян. 
(ська) Україна була українською.68

66 Це була любима концепція М. Грушевського за 1920-их років. Згадав 
він її і під час свого ювілею з приводу 60-річчя в Києві.

бба Там ж е . . .
67 Грушевський помилково написав «думаю».
68 Тут і далі в цьому листі підкреслення самого Грушевського.
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На Укр.(аїні) (і в Росії) большовики дійсно серіозно дбають — або бодай 
хочуть українізації, розуміється, так щоб се не ослабило влади їх партії, 
і позіції тої правлящого партійного осередка. Велика се дурниця, що самі 
вонибэ переконались в необхідности національного життя, а тим часом 
за кордоном далї утримують на своїм жолді таку галайстру, як  Ви опи
суєте, що далї тероризує національно настроєних людей і викликає в них 
ненависть до Радянства! При першій можливости — коли матиму нагоду 
говорити з міродайними людьми, буду старатись витолкувати їм, яку вони 
дурницю роблять, витрачаючи гроші на утриманнє сеї галайстри, замість 
видавати їх на потреби українізації. Не знаю лиш, коли сю можливість 
матиму.

Я на Україну свій поворот рішив ще позаторік, кілька разів мене туди 
закликали, але я не бачив пригожих обставин для працї там, а міг щось 
робити тут. Але з весною с(ього) р(оку) зникла всяка можливість щось 
робити тут — бо книги перестали продаватись. Там ж е обставини почали 
потроху п о п р а в л я т и с ь .™  Тому як в маю с. р. Укр.(аїнська) Академія Наук 
в Київі запитала мене, чи я буду згоден бути вибраним до Академії на ка- 
тедру укр.(аїнської) історії, котру Акад.(емія) держить для мене, я дав 
згоду (Ранійше, в 1918 р. як Акад.(емія) засновувалась, я не хотів до неї 
входити, бо організували її гетьманці, перебивши сей плян у нас, Україн
ців). Але я думав, що поїду не скорше як за рік, на сей рік шкільний 
кликали мене до шкіл укр.(аїнських) в Празі, я  збиравсь — щоб прожити. 
Але почала тамошня еміграція дуже крутити та мудрувати зі мною, то я 
залишив цю гадку. З Укр.(аїни) ж  стали приходити листи, щоб я приїздив 
скоріше — писали товариші з «борітеся», що приїхали туди в 1921, Укр. 
(аїнці) з Академії, молодіж — і так ми рішили їхати по новім році — може 
з кінцем січня.71 Десь сього місяця мають закінчитись вибори до Академії
— всякі Москалї та «тоже Малороси», що там позасідали, видно, не раді 
мене бачити отже тягнуть як можна той вибір.72 Уряд нїби то рад мойому 
повороту, обіцяє, що не матиму трудностей, коли захочу назад виїхати.

З Київа буду старатись підтримувати звязки з Вами далї — як що 
звідти листи будуть добре ходити. Якщо відпишите минї скоро, то листи 
Ваші безпе(ре)чно?з ще застануть мене в Баденї. Як пізнійше, то адресуйте: 
Kiev, М. Hrushevskyj, ул. Паньковська 9. Але майте на увазі, що больше-

69 «Вони» дописано над рядком.
70 Виходить, що фінансова скрута прискорила виїзд на Україну М. Гру

шевського. На це вказує і пізніша згадка про українські школи в Чехо- 
словаччині. Тоді вже там існували: Український Вільний Університет у 
Празі, співзасновником якого ще в Відні був М. Грушевський, Український 
Педагогічний Інститут ім. Михайла Драгоманова, а в Подєбрадах Укра
їнська Господарська Академія. Тут мова найправдоподібніше про «Пед
інститут».

71 Як видно з наступного листа, М. Грушевський прибув до Києва 7 
березня 1924.

72 Тягнули не лише москалі і тоже — малороси, як писав М. Грошев- 
ський, але й деякі українці, які з політичних причин були проти повер
нення М. Грушевського на Україну, уважаючи це непотрібним поклоном 
ворогові і виламом з національного фронту.

73 Слово нерозбірливе. Написано ніби «безпечно», але може йдеться 
про помилку пера і Грушевський хотів написати «безперечно».
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вицька цензура ті листи читатиме, отже, особливо в початках, не пишіть 
про большовиків, а більше про Ваші особисті справи, про книги то що. 
Тов. Починка прошу не журитися, що книги лежать — полежать, а потім 
прийде кращий час. Жите в Київі все ще дуже тяжке, можливо, що при
хід з книг зза кордону буде мені дуже потрібний. По моїм виїздї гроші 
буде інкасувати Кузів (для мене у чинним), але я ще напишу. Те що тут 
пишу крім п. Починка та його дружини можете прочитати тільки зовсім 
певним товаришам, бо се довірочно. Витаю Вас щиро. М.ГЛ4

(Далі буде)

74 Це останній лист Грушевського до Фариняка з еміґрації. Писаний 
на двох листках паперу розміром 17,2 х 21,2 см.

Чи Ви вж е стали фундатором «Українського Історка»? Просимо 
складати пожертви на Видавничий Фонд УІТ. Дальш а розбудова 
історичного ж урналу і поява фундаментальних праць з різних 
ділянок української історії великою мірою залеж ить від Вашої

допомоги.

СТАВАЙТЕ БУДІВНИЧИМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ!



З  архіву

ЛИСТИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО Е. ФАРИНЯКА

(Від 18 березня 1924 до 12 лютого 1927)

До друку підготував М. Антонович 

(Продовження)

Завваги до листів з України: Дев’ять листів з України М. Грушевського 
до Е. Фариняка не дають, як і можна було сподіватися нічого спеція ль- 
но нового чи цікавого, чого ми б не знали з інших джерел. З цього огляду 
єдиний лист М. Грушевського до Т. Починка (Український Історик, 1970,
ч. 1—3 (25—27) стор. 178—182) далеко цікавіший, бо викликаний гострою 
критикою.

М. Грушевський не міг та й не мав у Києві надто багато часу на те, щоб 
розписуватися про події на Україні. А може він і сам не дуже хотів. Все ж  
таки і в цих листах є цікаві згадки й зауваження, які додають декілька 
доповняльних рисок до життєпису М. Грушевського.

У цих листах до Е. Фариняка М. Грушевський згадує дві свої поїздки 
в Харків (XXI і XXVIII), при чому остання поїздка пов’язана з «реоргані
зацією Академії», як бачимо з листа, мабуть, не була надто приємною. Чи
мало згадок є про загальну економічну та особисту біду М. Грушевського 
і його сім’ї, про дорожнечу, падіння купівельної вартости карбованця (руб
ля), про брак дрібних грошей тощо, хоч і вставлені в це (обов’язкові?) нот
ки оптимізму («йде до кращого»). М. Грушевський вказує на успіхи укра
їнізації, хоч від його пильного ока не можуть заховатися її недомагання 
(« . . .  трудно зміркувати поскільки тривкі і глибокі») — лист XXV.

Багато уваги як і раніше звернено на бизнесові, книжкові справи. Хоч 
М. Грушевський був академіком і в офіційній пошані, він все ж  радо ко
ристувався фінансовою допомогою (шляхом продажу книжок) від «експлу
атованих» українських робітників автомобільних заводів Форда, завдяки 
чому він міг скромно існувати в Києві. У листах цих є дані про Г. Косса- 
ка (брата Ів. Коссака), який був пізніше розстріляний в Україні. Ів. Кос- 
сак помер, таки в помешканні М. Грушевського на свята 1927 р. Час від 
часу в листах зустрічаються запрошення приїхати в Україну, яких Е. 
Фариняк, на своє щастя, не послухався.

Українські учені, які користуються виданнями ВУАН з 1920-их pp. в 
ньюйорській Публічній Бібліотеці на розі 42 вул. і 5 Аве. знайдуть відпо
відь на питання, як вони там опинилися (XXIV). Є в листах М. Грушев
ського зовсім не звичне для нього побрязкування зброєю проти Польщі, хоч 
і є це в згоді з концепцією М. Грушевського щодо об’єднання українських 
земель. Ця мрія тепер здійснилася, хоч вона принесла ріки крови і поне
віряння. Не такого він бажав!
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З деяких місць бачимо, що багато листів М. Грушевського до Т. Почин
ка та Е. Фариняка не збереглося і їх треба буде далі розшукувати. Все ж  
таки ці листи є цікавим додатком до попередньо друкованого матеріялу 
про М. Грушевського.

XXI.
Київ
18. III. 924.

Дорогий Товаришу !?■* Приїхавши застав уже Вашого листа з 5. II, і бу
ло се мені приємно — був се перший лист з Америки який я тут одержав. 
Приїхав я 7. III, але ще досі не маю помешкання і не маю змоги працю
вати правильно. До того зима, холодно, я приїхавши перестудивсь, і ще 
не прийшов до ладу. Але на другий тиждень вибираюсь до Харкова — 
доходити грошей на всякі свої наукові пляни: на Соціологічний Інститут, 
на орґанїзацію видань, і под. Отже там доперва довідаюсь, що буде зо 
мною і моєю роботою. Бо само призначення членом академії, на котре я 
приїхав, нічого не означає. Як академік я маю тепер місячно 46 рублів 
нової валюти =  23 доляри, а сього вистачає для нашої родини на обід. На 
сніданнє і вечеру треба иньшим способом заробити, і на все икьше також. 
Дуже житє розбите, і тільки від кількох місяців почало поправлятись. 
Всяка пожива єсть, і к р а м .7 5  Але платні смішно маленькі в порівнянню 
з цїною поживи, а що вже казати про одежу, обувє і т. ин. Порядні чере
вики коштують 10 дол ярів — і се звичайна місячна платня для багатьох. 
Але мабуть іде до кращого і в сїм, а що до українського житя, то таки без- 
сумніву, що кращає. Таки та українізація потроху робить своє — тільки 
дуже потроху. Не стає на неї грошей. Таке вражіннє моє. Я ще мало роз
питуюсь, щоб сказати твердіне.1 Захожуюсь коло видання IV тому Історії 
Української Літератури — вже тут. Але тим часом відси майже неможна 
ніякої книги післати — за спеціяльним дозволом тільки, котрий треба ви
бирати з управлінь зовнішнього торгу, і се дуже клопотно і дорого. Та 
мабуть і се скоро буде улекшене.

Тут заводиться нова тверда валюта, а старі гроші касуються. Коли вий
дуть дрібні гроші в потрібній скількости, в сій новій валюті, і вона утри
мається в цїнї, се дуже поправить економічне житє. Рахуєть ся на червін
ці’ (=  10 зол. рублів), рублі золотом і копійки золотом; рубль =  50 центів 
американських. Старі гроші вже покасовані. (Останній рахунок був: 50 
мілїярдів =  1 рублеви золотом =  50 центів, або 1 міліярд =  1 цент). Але 
я трапив на дуже трудний час, коли старі гроші зникають з обігу, а но
вих дрібних грошей ще нема, і не можна розміняти 1 червінця на дрібні, 
а тому не можна нічого й купити инакше як у своїй крамниці, — поло
живши там червінця і забираючи під нього крам. Та се мабуть скоро ми- 
неся.

Писати минї прошу на Академію Наук, Київ, ул. Короленка 54, або на 
ул. Паньковську № 9, пом. 18. Прошу поздоровити всіх ближших това
ришів, п. П о ч и н к а ^ с  зокрема. Дякую Вам дуже за книжки що Ви при-

74 Лист на двох клаптиках паперу розміру зошита 14.6X23 см.
75 Встановлено додатково над рядком.
76 Трохи пізніше наступив розрив між М. Грушевським і Т. Починком. 

Пор. Український Історик, 1970, ч. 1—3 (25—27), стор. 178 і далі та прим.
83 у цих листах.
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слали. Чи одержали фотоґрафії, що я післав Вам і Починкові* — на його 
адресу 15. И. з Бадена перед виїздом? Напишіть також, коли одержите 
сього листа.

До мене починають приходити з усіх боків листи від емігрантів, щоб 
помагав їм дістати дозвіл на приїзд. Але його дістати трудно! Та й не маю 
я до сих інстанцій приступу.

Витаю сердечно! МГрушевський

XXII.

В. Шан. Т о в а р и ш у !7 7  Як буде Укр. Базар посилати гроші на книги, то 
доконче прошу заразом писати. Тут були прийшли після Вашого листу 
доляри Amer. Express Company, то я подумав, може то з Укр Базару? 
Коли ж на дрефті нема, від кого, і я взагалі не знаю від кого і на що. 
Прошу доконче писати рівночасно.

З щирим привітом М. Г.

X X III .

Високоповажаний Добродію!
З Львова я казав Вам післати опаску з 8 книгами Шрага, на обгортці 

котрої надрукований опис тих, хто зложив гроші на Укр. Соціол. Інститут. 
На всяк випадок я ще посилаю Вам 1 примірник разом з сим. В котрійсь 
з американських газет була теж надрукована подяка за сю жертву від 
Укр. Соц. Інст(итуту). Що зрештою коло Вас, що так замовкли?

З щирим привітом МГрушевський

XXIV.

Київ, ул. Паньківська 9/19 
10. III. 925

Тільки що дістав Вашого листа, дорогий Т о в а р и ш у ,78 та й був дуже 
рад, бо не раз згадував Вас — як то Вам ведеться, що не пишете! Тай не 
дурно,бачу, — бо тяжкий рік мали. Нехай уже буде сей лекший! Ми отеє 
симрі днями скінчили рік нашого життя тут. Було всяко, і доброго і злого,
— але ні разу не жалували, що вернулись, і тішимось, що живемо на рід
ній землі і бодай щось трохи — небагато для неї робити !?9 Галичина наша 
бідна опинилася в дуже тяжкій біді, і нема для неї виходу — не видно, 
окрім війни Радянського Союзу з Польщею, до котрої, сподіваємось, прий
де зараз як тільки Союз економічно поправиться. Перед Різдвом приїхав 
сюди полковник Гриць К о с с а к ,8 0  що проводив галицькою армією в 1918-у 
р. против Поляків, а потім жив на Підкарпатю, як сільський учитель (не 
гараздував, і в чеській вязниці не раз був, ганяли його як пса!). Може й

77 XXII і XXIII листи писані на поштових листівках (9X14 см. без дати. 
Ми не маємо копії фронту з поштовим птемплем, щоб уточнити дати, однак 
обидві листівки ще з 1924 p., бо там пишеться про полагодження книжко
вих справ з віденського часу.

78 Листи на трьох продовгастих клаптиках паперу 11X18 см.
79 Після риски десь пропущено слово «можемо».
80 Пор. прим. 53 у попередньому числі «Українського Історика».
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Ви то читали, що він з цілим потягом галицьких стрільців (150 чол.) з 
чеського табору приїхав, і слідом ще оден потяг, разом було щось 250, 
частина їх вступила до червоної армії, і Коссак сей тепер в Харкові, вчить 
тактики в військовій школі, дістає 66 карб, місячно (33 дол.), виписує те
пер до себе свою родину. От я сподіваюсь і хотів ще то бачити на свої 
очі, як він з укр(аїнською) армією піде до Галичини, як буде війна; сим 
разом може вже СССР не зробить тої помилки що в 1920 р. — не буде 
пхатись до Варшави, а допильнує Галичини.

Ми наші видання посилаємо до New York Public Library 476 Fifth Ave. 
Чи се та бібліотека котру Ви поручаете, чи инша: прошу пояснити. Як Ви 
догадуєтесь, я не маю діла до розсилки видань, але при нагоді сю справу 
порушу. На Вашу адресу разом з сим посилаю те, що видав тут за сей час. 
Посилаю не з тим, аби Ви за се платили, не треба платити, але се щоб по
казували людям, що тут виходить. При вільній хвилі прошу написати.

Щиро Вам прихильїшй М. Грушевський
Напишіть мені адресу «Укр. Базара» в Detroit, я лишив у Відні адресу, 

а хотів би післати йому на оказ книги, памятаючи ту прислугу, яку він 
зробив своїм замовленнєм.

Державне Видавництво України каже, що посилає всі укр. видання до 
книгарні «Щоденних Вістей». При нагоді прошу поступити туди і поінфор
муватись, чи мають вони Укр.(аїнські) видання Рад.(янської) України, чи 
багато, чи копують ся вони, чи тримають їх на виставах і под. Я хотів, щоб 
Д.(ержавне) Рид.(авництво) Укр.(аїни) посилало і до ииших книгарень, але 
мабуть йому се не зручно, отже я цікавий, чи є виданнє там.

XXV.

Дорогий Т о в а р и ш у  !8і Вашого листа з 23. VIII і пять дол. я дістав. Як 
бачите, з того, листи до мене не переглядаються. Проте краще не поси
лайте мині впрост, а як би щось продали з тих книг, то краще на адресу:
В. K u s iw ,8 2  167 Liberty Str., Bloomfield, N. J.

Я казав Вам післати 2 прим. Іст.(орії) Л.(ітератури) продавати по $ 2.50, 
України поєдинчі випуски по 0.75, подвійні і Наук. 36. (по 1.00, 3 приміт. 
культ. 1.00)(.)

Але не задавайте собі великого труду, хіба як би мали оказію, що люде 
цікавились, бо я тепер маю змогу заробляти на скромний пожиток, і донь
ка моя має платну посаду. Життя взагалі поправляється тут — хоча спо
дівання гарного врожаю не виправдались, вийшов тільки середний в за
гальнім рахунку — але по кількох перших неврожаях і се велике добро! 
Настрій серед селянства піднявся навіть більше ніж матеріяльні засоби 
(тим більше що податок знизили значно), кинулись купувати господар
ські машини, взагалі обновляти свою одежу й інвентар після довгої обсті- 
ненції, — між иншим чимало купують тракторів, а від того потроху по
чинають переходити і (до) тягарових авто. Але купують на кредит, а 
Америка своїх товарів в кредит не дає. З того клопіт: готов нарушитись 
балянс, і вартість рубля може впасти! Тепер все ще доляр коштує — на 
внутрішнім ринку 1.94! Але покупна сила рубля сильно упала, майже на 
половину против передвоєнного. Тому життя дуже дороге, в ґрунті річи,

81 Лист на двох листках нерівно обрізаного паперу прибл. 18X22.5 см.
82 Пор. Розвідку Л. Биковського, Василь Кузгв і Михайло Грушевський. 

Взаємовідносини 1921—1927. Вінніпеґ—Детройт 1968, стор 19.
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і живеться нелегко. Але коли порівняти з тим(як) було 2—3 роки тому, то 
поліпшенне величезне. Тяжше оцінити з становища національного, без
сумнівно укр.(аїнство) зробило значні поступи, але трудно зміркувати по- 
скільки тривкі і глибокі; тепер от незнати як відібсться зближеннє з 
Польщею.

Ще в справі книг. Цебринському не посилаю, бо він може всі книги 
дістати з книгарні У.(країнських) Щод.(енних) Вістей, що мусить їх мати. 
Я тепер не видавець, а автор, і дістаю невелику скількість авторських 
примірників, а поза тим беру книги за гроші від видавництва, як треба 
комусь післати. За Починком зісталось досить грошей за книги, але я не 
хочу йому тим часом нагадувати, бо бачу, що він досить тісно звязався з 
Ц е н г л .(и н с ь к и м )8 3  і  Комп.(аніею), нехай трохи в тім прохолоне.

Витаю Вас сердечно! Ваш МГ.

7. X. 925 
Київ

XXVI.

28. XI. 925 
Київ

Дорогий Товаришу!84
Одержав я Вашого листа з 4. XI, з банк.(овим) квітом. По тижні пішлю 

когось на пошту довідатись. Видно, Ви не дістали мого попереднього ли
ста. Там я писав, що як би хотів мині хтось посилати якісь гроші, то не
хай найкраще посилають: В. Kusiv, 167 Liberty Str., Bloomfield, N. J., a 
мене тільки повідомляти скільки, коли післано і на що. Він все має гро
ші з розпродажі моїх книг, то і сі заразом перешле. Як одержу гроші,* 
охоче Вам пошукаю книг тутешнього видання. Памятаю, що Ви інтере
су в (а лися) агрономією, тож дещо пошлю — тут богато виходить. І з крас
ного письменства, і з соціял.(ьних) наук.

Рад би дочекатися побачити Вас тут на Україні. З Галичини богато сю
ди переїздить; рахують, що єсть уже тут до 50.000. Декотрі з жінками і 
родинами, частіш самі молоді люде, мущини. Досить скоро знаходять їм 
заняттє і живуть не зле. Правда, що звичайно наперед дають деклярації 
про те(,) що вважають радянський устрій для Україн.(ського) народу за- 
безпекою його політ.(ичного) істновання то що — зрештою(,) мабуть(,) чи
тали заяви Вітика і Коссака(,) що вони видали перед виїздом сюди.

83 м. Цеглинський, журналіст — у ті часи прихильник організації «Обо
рона України», що виступала з одного боку проти соціялістів, а з другого 
проти гетьманців. З протилежних позицій Цеглинського гостро критикує 
О. Назарук з листах до Липинського, хоч і визнає його здібності. Див. Вя
чеслав Липинський. Архів т. 7, Філядельфія 1976, стор. 69, 238, 275—276, 
332, 335—336, 371 та ін.

84 Писано на двох сторінках майже квадратного формату листка папе
ру 21.5X22.2 см.

* Я хоч заробляю на прожиток, але живу з тижня на тиждень, не ма
ючи грошового запасу, а чужі видання треба купувати за готівку. Тому 
поки гроші не прийдуть, тільки дещо не богато Вам пішлю. (Прим. М. Гру- 
шевського).
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Знаєте може, що Ваш старий павук Ф о р д 8» тут в великій моді, так як 
і його трактори, що дуже поширюються?!

Я фізично досить здоров, по троху працюю скільки можу. Видання 
стрічаються з великими матеріяльними труднощами, все ще. Ну та спо
діваємось кращого. Життя взагалі йде до кращого.

Ваш щирий М. Грушевський

XXVII.

Дорогий Т о в а р и ш у ,86 спішу Вас повідомити, що я Ваші 50 дол. без уся
ких труднощів через «Внешней Торговли банк» одержав в порядку, в до- 
лярах. Історію Літератури 1—3 напишу до Львова, щоб звідти післали; 
посилаю сими днями на вибір кілька книг ріжного фаху; і катальоґи, щоб 
Ви собі вибрали, і мині написали, а я Вам тоді пішлю то що скажете. З 
наших видань поширив теж дещо сими днями.

Сердечно Вас витаю М. Грушевський
12. XII. 925 
Київ

XXVIII.
Київ 
У. А. Н.
Катедра Історії 
Українського Народу
29. V. 926

Дорогий Т о в а р и ш у  !87 Вибачте, що давно не писав Вам, хоч часто ду
маю про Вас. Приходить на гадку, що коли Форд справді збираєтьсє ста
вити фабрику авт чи тракторів в Рад.(янському) Союзі, чи при його гра
ниці, чи не було б добре Вам якось попасти між її персонал, щоб поди
витись своїми очима на тутешнє життя, і коли сподобається — перебра
тися сюди на життя? Хто знає, як то буде з Галичиною — може звідси і 
до неї Вам буде близче!

Післав я Вам, тиждень тому, деякі з тих книг, що Ви хотіли, між ними 
і англійський підручник, разом за 12.29 карб. =  7.00 $.

Перед тим післано було на Вашу адресу:
Україна 1924 і Наук.(овий) Зб.(ірник) 1924, Іст.(орія) літ.(ератури) IV.
Україна 1925 і Наук.(овий) Зб.(ірник) 1925, і те саме на адресу Тимочка 

(—) сі книги коштували 17 карб.(ованців), кожда серія, а з пересилкою ко
ло 8.50 долярів, разом 17 дол. А в січні було післано на 11 дол ярів.

Тепер на Вашу адресу посилають Україну за 1926 з додатками, що з 
пересилкою вийде коло 7 долярів за 1926 рік. Так що у мене зістається 
вільних Ваших коло 8 долярів; якщо не дістану від когось іншого дору
чення, то пошукаю ще деяких книг з тих що Ви писали, а тоді не було 
в книгарні. А як щось лише треба, то напишіть.

Як живете взагалі? У нас була задовга зима, і тепер раптово горяче, 
так що ми потомились. Я трохи був нездоров, а отеє дістав телеграму що

85 Е. Фариняк працював робітником на заводах Форда в Детройті.
86 Суто ділова справа. Листок розміром 18X22.5 см.
87 Лист на блянкеті УАН розміром 22.5X18 см.
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викликає мене до Харкова в справі реформи Академії; затяжко мині їзди
ти, але нема що робить. Взявся до продовження своєї великої Історії 
України-Руси (том IX — Хмельниччина), жду ще деякого матеріялу на 
осінь, коли вдасться — в 1927 році може надрукую сей IX том.

Щиро Вас витаю! МГрушевський

XXIX.
12. II. 927 

Київ
Дорогий Товаришу!88
Вибачте, що так довго не писав Вам! Навіть з Новим Роком поздоро

вити не зібрався. Все збираюсь — аж тут трапилось у мене нещастя, яке 
мене цілком розбило, так що й досі не прийшов до себе: приїхав до мене 
на свята в гості Ів. Коссак з родиною, котрого я дуже любив, і він у мене 
захворів, і до тижня помер в тяжких стражданнях. І перед тим я мав 
великі неприємности, і потім, в нашій Академії, котрою керують люде 
мені ворожі,89 які не тільки не помагають в роботі, а навпаки лише пиль
нують, аби в чімсь мині перешкодити, пакість зробити. І так я замість 
того, щоб своє знание і досвід і останок сил міг віддати на користь свому 
народові мушу витрачати час і сили на отаку дрібну боротьбу, яка у мене 
відбирає і охоту і настрій до роботи. Одну потіху махо — в своїй донці, 
котра дуже гарно працює науково і в декотрих галузях наукової праці 
починає мене зовсім добре заступати.

Так от вибачте, дорогий, що досі Вам не вислав книг. Що погляну на 
Ваш лист — що для памяти вже третій місяць, здається, лежить у мене 
на столі, — так мене і гризе сумлінне. Але от якось трохи прийду до себе, 
то й піду до книгарні, підібрати щось цікаве. Тим часом післали Вам нові 
наші видання: Науковй Збірник за 1926 р. і V т.(ом) Історії Літератури.

Живемо в трівозі чи англійсько-польські інтриги: щоб не задумали по
чати війну з нами, англійськими грішми а руками Пілсудського. Нам те
пер страшно потрібний спокій: кождий рік підносить добробут і скріпляє 
нашу національну культуру.

Витаю Вас щиро, напишіть як одержите, хоч коротко — чи одержали 
книги.

Чи може думаєте вертати до Краю?
Ваш щирий МГрушевський

88 Листок паперу, такого ж  самого розміру, як і попередній лист.
89 М. Грушевський попав у конфлікт з С. Єфремовим та його співро

бітниками.


