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ПРИ УВАН У НЬЮ-ЙОРКУ, СЩА

В С Т У П

Коли у 1919 році Михайло Сергійович Грушевський опинився на еміґра- 
ції, (спершу в ИІвайцарії, а опісля в Д разі й у  Відні) він розвинув живу  
діяльність у багатьох ділянках українського еміґраційного життя. Поряд 
з науковою працею, він займався національно-пропагандистською, полі
тичною і суспільно-громадською діяльністю.

Ще того ж  1919 p. М. Грушевський заснував Український Соціологічний 
Інститут, який за свою кількарічну діяльність (фактично до 1923 р.)1 видав 
цілий ряд цінних наукових праць та дві популярно-інформаційні книжки 
українською мовою. З уваги на те, що далі в листуванні будуть не раз 
скорочені зтадки про ці видання, ми подаємо їх  на цьому місці:
1. M. Hruchevsky, Abrege de Vhistoire de VU krainę, Paris—Geneve—Prague, 1920, 

VII +  p. 256.
2. Antologie de la litterature ukrainienne jusqu’au milieu du ХІХ-іете siecle, Paris— 

Geneve—Prague, 1921, p. XXIV +  143.
3. M. Грушевський, Початки громадянства (ґенетична соціологія), Відень, 

1921, стар. 328.
4. М. Грушевський, 3  починів українського соціялістичного р у х у . М. Дра

го мано в і женевський соціалістичний гурток. Відень 1922, crop. 212.
5. П. Христюк, Замітки і матеріяли до історії української револю ції 1917— 

1920. I—IV. Відень 1921—22. т. І (1921), стор. 152; т. II (1921), стар. 204; 
т. III (1921), стор. 160; т, IV (1922), стар. 144.

6. В. Старосольський, Теорія нації. Відень 1922, стор. 144.
7. М. Шраг, Держава і соціялістичне суспільство. Відень 1923, стор. 224.
8. К. Грушевська, Примітивні оповідання , казки й байки. Відень 1923, 

стор. 192.
9. М. Лозинський, Галичина в 1918—1920 pp. Відень 1922, стор. 228.

10. М. Грушевський, 3  історії релігійної думки на Україні, Львів 1925, 
стор. 160.

Це останнє видання вийшло вж е після повернення М. Грушевського на 
Україну, хоч праця написана ще за віденських часів.

Усі ці книжки видавано на незвичайно скромні фонди, що їх  частко
во дала Америка, а частково інші джерела. У той час М. Грушевський

1 Діяльність Українського Соціологічного Інституту в ід н о ів їи в  у 1924 р. 
М. Шаповал у Празі.
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жив за гроші зароблені з  розпродажу книжок, як бачимо хоч би з цього 
листування, а тому, що найкращий заробіток могла дати Америка, він 
звернув свою увагу в першу чергу на Сполучені Штати. У Канаді йому 
менше щастило. Власник «Канадійського Фармера» видав його «Ілюстро
вану Історію України» (Друге видання), а С. Бичинський, ніби, кольпор- 
тував його книжки, але фінансової користи це не приносило. Як бачимо, 
це було пов’язане навпаки з клопотами. Краще йому везло в Сполуче
них Штатах, де його книжки продавав і В. Кузів,2 і «Український Базар» 
(власник Цибринський), і Т. Починок та інші.

Завдяки бажанням Т. Починка допомогти М. Грушевському фінансово 
і зав’язалося це листування, яке тривало майже два роки (1923—24). Од
нак, поряд з суто діловими справами М. Грушевський дуж е швидко почав 
у листах заторкати також важливі громадські та політичні питання, по
декуди навіть дуж е довірочного характеру, оскільки його з Т. Починком 
в’язали спільні соціялістичні переконання. Листів Т. Починка ми не маємо, 
однак з деяких листів М. Грушевського можна відчути, що Починкові бу
ло приємно листуватися з такою славною людиною, а водночас дивно, що 
М. Грушевський йому — самоучці відповідав на його листи і відносився 
дружньо.

М. Грушевський навіть заплянував видати з Т. Починком Історію ук
раїнського соціялістичного руху в Америці (лист від 5 березня 1923), да
вав йому різні поради, робив зауваження, тощо. З уваги на те, що М. Гру
шевський повністю довіряв Т. Починкові (листи II і III), збережені листи 
(їх разом 13) мають для нас неабиякий інтерес, адже ж  у  них наш істо
рик зовсім щиро (часом аж  надто щиро) висловлює свої думки про різні 
події й українських політичних діячів.

1917-го року М. Грушевський вступив у Українську Партію Соціялістів- 
Революціонерів (ес-ерів) і різним збігом обставин опинився в лівому її кри
лі. Після поразки українських збройних сил у боротьбі за державність на
стали важкі часи взаємообвинувачень і в зв’язку з тим умови не були 
ні здорові, ні приємні, зокрема у  Відні, де опинилися прихильники найріз- 
ніших політичних груп. Відгомін цього маємо в листах МІ Грушевського 
до Т. Починка. Тут зустрічаємо дуж е гострі характеристики і диктатора 
Є. Петрушевича, і Головного Отамана Симона Петлюри, і В. Винниченка,
і М. Шаповала, і полковника Є. Коновальця, і інших.

З другого боку М. Грушевський виступає палким оборонцем і вірним 
другом своїх партійних товаришів, зокрема М. Чечеля і  П. Христюка, які, 
очевидно, не без порозуміння з  ним, виїхали на Україну заздалегідь і під
готовили йому ґрунт для повернення. Однак, в ім’я правди треба підкрес
лити, що М. Грушевський умів утримувати добрі зносини також з  несо- 
ціялістами, як наприклад В. Кузів чи І. Косак.

З листування М. Грушевського виходить ясно, що він був рішучим про
тивником перебування на еміґрації українців, хоч і припускав таку мож
ливість для тих, хто не може повернутися (лист XIII). У такому разі ці 
люди повітані працювати на еміґрації «для добра народу» (там же). Він

2 Ці зв’язки з ’ясував у  коротенькій розвідці Лев Биковський, Василь 
Кузів і Михайло Грушевський. Взаємовідносини 1921—1927. Вінніпеґ— 
Детройт 1968, crop. 19.
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відкидає пропозиції переїзду до Америки,3 чи до Праги,4 а деякий час 
хитається між двома пропозиціями: переїздом до Львова5 чи на Наддніп
рянщину, де на його думку були прекрасні можливості праці, хоч би й 
лише наукової.6

З листів М. Грушевського можна зокрема побачити, чому він врешті 
відкинув думку повертатися до Львова (лист V), де він мав більше воро
гів як друзів. Отже врешті М. Грушевський вибрався на совєтську Укра
їну незважаючи на сильний тиск усіх еміграційних політичних середо
вищ, які як останній козир видвигали аргумент, що він не може вертатися, 
як голова української незалежної держави (лист XIII уж е з  України). 
Мабуть, Т. Починок також рішуче засудив його виїзд під большевиків, 
бо ж  цілий останній лист М. Грушевського присвячений виправдуванням 
і поясненням свого кроку. Вчинок М. Грушевського не знайшов прихиль
ників ні на еміграції, ні в Україні,7 хоч ніхто й не заперечує, що М. Гру
шевський дуж е багато зробив на Україні в галузі науки й організації 
наукової праці. Пізніші події виявили, як гірко помилявся М. Грушевський 
у своїх прогнозах. Проте він чесно вистояв на програних позиціях аж  до 
гіркого кінця і  не сплямив себе негідними вчинками.

*

13 листів М. Грушевського до Т. Починка, які ми тут вперше друкуємо 
в правописі оригіналу, зберігаються тепер у  М узеї-Архіві ім. Д. Антоно
вича при УВАН у Нью Йорку (фонд Н. Григорієва). Як повідомив кер
манич цього М узею-Архіву В. В. Міякавський (лист від 5 липня 1969 р.) 
редактора журнала «Український Історик» д-^ра Л. Винара, ці листи пе
реслав Т. Починок 28 вересня 1948 р. з  Детройту Н. Григорієву, в мину
лому визначному діячеві українських есерів, який тоді працював в Інсти
туті імени П. Могили в Саскатуні, провінція Саскачеван. Після смерти
Н. Григорієва, у  січні 1959 р. ці листи разом з іншими матеріялами вдова 
Ганна Григорієва передала Музеєві УВАН.

Мова листів та їх  правопис можуть на сьогоднішній день видаватися 
подекуди дивними й неконсеквентними, але ж  не можна забувати, що так 
загально писали в Галичині перед Першою Світовою Війною. Щойно після 
революції почали учені уточнювати правопис. Зрештою, М. Грушевський 
не був мовознавцем і від нього не можна вимагати в цій галузі надто 
багато. Вкажемо лише на декілька характеристик його правопису: назви 
народів він пише з  великої літери згідно з дореволюційною традицією, 
апострофу не вживає, ненаголошене е та и часом змішує (мені, мині — не
ма, нима), за  галицьким правописом він вживає ї там, де його тепер не 
вживають, тощо).

*

3 В. Кузів робив заходи, щоб улаштувати М. Грушевського професором  
Прінстонського університету (Л. Киковський, В. Кузів і М. Грушевський, 
ор. сіт. стор. 2).

4 Лист ч. XIII від 16 вересня 1924 уж е з України.
5 Лист ч. V від 26. V. 1923.
6 Лист ч. XIII.
7 Так, наприклад, М. Могилянськмй присвятив поверненню М. Грушев

ського на Україну своє оповідання «Убивство».
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Подамо декілька даних про адресата цих листів М. Грушевського Ти
мотея Починка. Робимо це на підставі записки редактора М. Бажанського 
від 23 липня 1969 р.

Тимотей Починок народився 26 лютого 1885 р. в селі Угрин, чортків- 
ського повіту, де й відвідував народню школу. Дальше знання здобував 
шляхом самоосвіти. Всередині першого десятиріччя нашого століття він 
виїхав на працю до Німеччини (Шлеськ), де був замішаний у страйк і 
арештований. У 1908 р. Т. Починок виїхав з Бремену до СІЛА, де спершу 
осів у Сейлем, поблизу Бостону і там «разом з власником друкарні М. 
Галькою видав одне число газети „Пролетар”».

1909 року Т. Починок переїхав до Скрентону, де заснував український 
відділ соціялістичної партії і добився того, що ця партія стала першою 
зареєстрованою українською  партією в Америці.

У 1910 р. Т. Починок переїхав у Детройт, де й жив з невеликими пе
рервами аж  до своєї смерти 3 листопада 1962 р. Похований у тому місті 
на цвинтарі Еує^ гєєп. У 1914 р. заложив друкарню і видавав газету «Ро
бітник», яка з  перервами виходила до 1917 р.

Після Першої світової війни Т. Починок належав до Товариства «Обо
рона України» під проводом Ярослава Чижа. У 1930—40-х роках видавав 
часописи під різними назвами «Українська пора», «Пора» і «Українська 
Громадська Пора». Діти, внуки і правнуки Т. Починка живуть в Детройті 
та околиці.

*

Перший лист М. Грушевського датований 12 січня 1923, але висланий 
багато пізніше (дата поштового штемпля 19 лютого 1923). Мабуть професор 
М. Грушевський забув його своєчасно вислати. До листа додане друко
ване повідомлення про книжки- праці М. Грушевського і Українського 
Соціологічного Інституту, які можна було купити. Цього друкованого до
датку ми не передруковуємо. Лист писаний чорнилом, має три писані й 
одіта друкований листки паперу (шість писаних і одну друковану сторін
ку). Перші 12 листів писані з  Бадену біля Відня, останній уж е з  України.

Другий лист від 23 лютого 1923 р. писаний як і перший чорнилом на 
двох листках (чотири сторінки).

Третій лист від 5 березня того ж  року писаний олівцем « . .  .на підклад
ці, щоб мати копію . . .  ». Лише між  восьмим і дев’ятим рядком (наприкін
ці першого параграфу) вставлено рукою М. Грушевського чорнилом ре
чення: «Але (,) якщо Ви не розбираєте сього письма, то напишіть». Лист 
на трьох листках — шістьох сторінках.

Четвертий лист від 12 квітня 1923 р. писаний на одному листку вели
кого формату — дві сторінки.

П’ятий лист від 26 квітня 1923 р. писаний чорнильним олівцем на двох 
листах паперу — чотири сторінки. Усі дотеперішні листи писані з  помеш
кання М. Грушевського в Бадені, ScЫossgйJsse 4, а від шостого до 12-го 
листа включно писані з Бадену, ЬаЬеИавиг. 15.

Шостий лист від 26 травня 1923 писаний чорнильним олівцем на двох 
листках — чотири сторінки.

Сьомий лист, від 14 червня 1923 писаний на трьох листках — шість 
сторінок — чорнильним олівцем.

Восьмий лист писаний 5-6 липня 1923 (дата поштового штемпля 6 лип
ня) на чотирьох листках (вісім сторінок). З цим листом ми мали немало
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клопоту. Очевидно, листи Грушевського читав Т. Починок не сам, а да
вав і  друзям і під час читання, хтось, переплутавши сторінки, понумерував 
їх  опісля неправильно, спершу чорним, а потім поверх цього ще й синім 
олівцем. Замість стор. 3-4 позначено стар. 5-6 і vice versa (замість 5-6 по
значено 3-4). У зв’язку з цим постало пізніше у когось враження, що один 
листок загубився.

Складення цілого листа докупи утруднене тим, що на 2-ій стор. кінча
ється одна думка, а на третій, тепер позначеній «5» починається нова з 
нового параграфу. Третій листок — це вж е факт р іч н о  Past Scriptum, однак 
тому, що тема Винниченка була для М. Грушевського болючою, він напи
сав ще ці два листки, при чому перехід з  третього на четвертий листок 
(з шостої сторінки на сьому) ясно доказує, що листа саме так, а не інакше 
треба складати. Шоста стор. кінчається словами: «Але ж  сей поклик еміґ- 
рація оцінила як незвичайне», а сьома продовжує: « . . .  нефортунне про- 
будженнє уваги і підозірливости большовиків до всяких поворотців». Цей 
зв’язок, зрештою, помітив вже хтось раніше і посеред 6-ої стар., яка має 
позначення «4» (нагорі сторінки), написав число «8», щоб достосувати до 
наступної, насправді сьомої сторінки, що її хтось вгорі позначив «9». У 
друкові ми реставруємо первісний порядок цілого листа.

Дев’ятий лист від 26 липня 1923 р. написаний, як і попередні, чорниль
ним олівцем на трьох листках — шість сторінок.

Десятий лист від 18 вересня 1923 писаний чорнильним олівцем на двох 
листках — 3 стор. Тексту фактично дві сторінки, а третя лише рахунок.

Одинадцятий лист має дату поштового штемпля 1-го тистопада 1923 р. 
Оскільки сей лист складається лише з машинописного заклика до україн
ців «Іза океаном», себто на Північноамериканському континенті і з друко
ваних з одного боку листка повідомлень про Український Соціологічний 
Інститут і про «Борітеся-Поборете», ми цього листа тут не передруковуємо.

Дванадцятий лист від 18 грудня 1923 р. це останній лист з Бадену пе
ред поверненням М. Грушевського на Батьківщину. Писаний він чорниль
ним олівцем на двох листках — чотири сторінки.

Тринадцятий і останній лист писаний чорнилом на Старій пасіці, Ки- 
таїв, поблизу Києва і має дату 16 вересня 1924 р. Це відповідь М. Грушев
ського на листа Т. Починка від 10 серпня 1924 р. Лист писаний на п’ятьох 
листках — десять стор., при чому першу, четверту, дев’яту і десяту сто
рінки Грушевський писав впоперек сторінки вздовж цілого листка, а 2, 3 і 
5-8 сторінки писав він впоперек перегинаючи аркуш наполовину.

*
Як ми вж е згадували, листи читали різні люди, які дуж е часто позна

чали на полях сторінок важливі для них місця (часом цілі уступи) то чер
воним, то синім, то звичайним — чорним олівцем. Інколи вони підкреслю
вали цілі речення. Ми зберігаємо лише підкреслення автора листів, а про 
інші позначки в деяких випадках згадуємо в замітках до листів. У дуж 
ках ставимо доповнення скорочених слів або забуті слова чи розділові 
знаки.

На цьому місці складаємо найглибшу подяку за дозвіл друкувати листи 
і за  численні поради та вказівки Директорові М узею-Архіву імени Д. Ан
тоновича Володимирові Варлаамовичеві Міяковському, а за  короткий жит
тєпис Т. Починка щиру подяку Михайлові Бажанському.

М арко Антонович
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І.

Baden bed Wien, Schlossg. 4.
12. 1. 923.

Високоповажаний Товаришу!

Дістав Вашого листа з 23. XII, дуж е дякую за Вашу прихильність до 
мене і з свого боку бажаю Вам всякого добра в Новім Році. Спасибі за  
гроші 10 $,8 що сьте мині прислали, але за такі дарунки я віддячуюсь кни
гами, і Вам одночасно з  сим посилаю чотири книги, котрі прошу прийняти 
за ті гроші, а згодом ще пришлю.

Дуж е я тішусь, що маю в Вас прихильника і що йдете дорогою тов. 
Фариняка; в списі жертводавців на Укр.(аїнський) Соціол.(огічний) Інститут 
на торішнім вічу «Відродження»,9 надрукованім на обгортці книги Шрага 
«Держава і Соціяліст.(ичне) суспільство» знайшов я Ваше імя, і рад, що Ви 
берестеся10 знову до Віча. Радо пішлю літературу — але хотів би знати(,) 
на яку приблизно суму. Трохи, на нівелику суму в кожнім разі пішлю 
тим часом, як поїду до Відня. Я тепер живу на селі, і раз на тиждень 
до Відня, де лежать наші книги. Посилаю реєстр видань. В Укр.(аїнському) 
Соціологічному Інституті за сей рік вийшли такі книги:

Христюка Іст.(орія) револ.(юциї) IV,
Драгоманов і Женев.(ський) Гурток
Шраг, Держава і соціяліст.(ичне) сусп.(ільство)
Старосольський, Теорія нації,
К. Грушевська, Примітивні оповідання

Се останнє видання для каси Соціл.(огічного) Інституту особливо інтрат- 
не, бо ми надрукували його більшу скількість. Також книгу Лозинського, 
тому що вона сконфіскована в Галичині, варто особливо продавати в Аме
риці.

«Боріться»11 випустили ми останнє число за лютий 1922, в марті, і біль
ше не могли, бо видавше влізло в великі довги, а кошти друку дуж е здо- 
рожіли від літа: рік того можна було випустити одно число за 40-50 до- 
лярів, а тепер треба 120-150 долярів! Се розуміється жалко, бо не стало 
ніякого укр.(аїнського) радянського, правдиво-соціялістичного видання: од
ні12 попали зовсім в руки большовиків і13 співають під московську комен- 
ду, а иньші поставали зовсім реакційні — хоч декотрі й називають себе 
ще ніби то с о ц іа л іс т и ч н и м и . Так що ніде й освітити правдиво події. Але 
нічого робить!

8 10 $ написано рукою М. Гру шевського над рядкам.
® Після цього слова закреслено рукою М. Г. слово «знайшов».
10 Так в оригіналі
11 Ж урнал «Борітеся-Поборете» видавала в Вддні (1920—21) група есерів 

М. Грушевський, М. Чечель і П. Христюк.
12 Написано над рядком замість перекресленого «котрі не».
13 Далі перекреслено слово «ще».
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Що питаєте про Петрушевича,14 я рад Вам написати щиро, що думаю, — 
але ся справа многостороння, отже рад би знати, що саме Вас найбільше 
займає. Поки що скажу коротко: так званий уряд Петрушевича наскрізь 
буржуазний, для селянсько-робітничої України непідхожий зовсім, соція- 
лізмови ворожий. Але поки він15 в Галичині властиво ніякої влади не має,16 
треба рахувати, що шкідливі сторони його діяльности* переважаються17 тою 
користю, яку він несе національно-політичній справі. Бо все таки в м іж - 
народніх політичних кругах сей уряд до певної міри признаний як полі
тичне представництво Укр.(аїнської) Галичини, і на його місце тут нічого не 
можна зараз поставити. Тому всі галицькі укр.(аїнські) партії, навіть соц. 
(іял)-демократи,18 з «Землі і Волі»,19 що перейшли під большов.(ицьку) ко- 
менду, не поборюють Петрушевича — бо се було б тільки Полякам на руку. І 
московські большовики ставляться до нього досить прихильно — бо (мріють 
про війну з  Польщею, і вважають для себе користним, що Полякам вадить.

З того виходить, що Вам, Радянцям, нема рації дуж е виступати против 
Петр.(ушевичівського) уряду. Дуж е за  ним розшибатись також нема, бачу, 
чого, бо є й без Вас серед еміграції досить прихильників і прислужників, 
котрі безоглядно поборюють иньші течії й гасла, аби більше складали для 
Петрушевича.20 По моїй гадці, Українці-радянці повинні висувати гасла, 
котрі замовчують ся або поборюють ся Петрушевичівською пресою та комі
тетами. Таке напр, гасло «Помочи Голодним України»,21 для котрого я теж  
по змозі працюю. Таке добре діло також поміч Укр.(аїнському) С оц іологіч 
ному) Інститутови, який од єн працює для соціялістичної, робітничо-селян
ської України, і тому його замовчують, або поборюють і большовики, і Пет- 
рушевичівці. Якщо зможете щось зібрати для нього на вічу сього року як 
торік, се буде дуж е добре.

Щиро Вас витаю. Лист прошу показати також т. Фаринякови, як він 
Вам показував.

М. Грушевський22

14 Євген Петрушевич (1863—1940) визначний адвокат, суспільно-громад
ський і політичний діяч. Депутат до австрійського парляменту (1907—1918), 
голова Української Національної Ради у  Львові (1918), голова ЗУНР, член 
директорії УНР, а від 1919 р. «диктатор». Політичний противник М Гру- 
шевського.

15 Після цього закреслено «на У к раї...» .
16 Після цього закреслено слова «то тра».
* Шкідливими сторонами діяльности уряду Петрушевича вважаю про

повідь реакційного націоналізму і боротьбу з соціялістичними симпатіями 
в пресі, по таборах, серед молодіжи, в краю. Вживають ся при тім засоби 
брутальні і нечестні. (Прим. М. Грушевського).

17 Перед цим словом перекреслено слово «боротьба».
18 Після цього закреслено «ті».
19 Орган Української Соціял-демократичної партії. Виходив з перерва

ми від 1905 р. спершу в Чернівцях, а опісля у Львові. У той час цей орган 
був під сильним впливом большевиків.

20 Очеввдно, грошей.
21 Акція допомоги голодним на Україні під час першого голодового пе

ріоду (1921—22).
22 До листа додано друкований описок книжок М. Грушевського і видань 

Соціологічного Інституту, що їх  можна було в той час купити у  М. Гру
шевського. Цього списка ми тут не передруковуємо.
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II.

Baden b. Wien, Sahlossg. 4 
23. II. 92323

ВПоважаний Товаришу!
Листа В.(ашого) з 1. 30 одержав. Жалую, що за той час вислав деякі книги, 

не так як Ви тепер пишете, і забогато. Рахунок Ваш пішов 18 с. м., на 
22.83.24 Ате прошу не вважати, що мусите зараз ті гроші післати. Розпро
давайте ті Книги25 як можете і як уторгуєте якусь суму, тоді пришлете. 
Бачу, що Ваші надії на акцію в Detroit не справдились. Д уж е сього жалую,
бо сподівав ся, що Ваше «Відродженнє» послужить осередком з часом26 для 
ширшої організації, і так радж у старатись удержати його в руху як можна! 
Прикро мині, що наша27 група «Борітеся Поборете» не може Вам послу
жити базою для відновлення Вашої акції. Товариші мої на Україні: я тут 
лише з т. Христюком28 — котрий также в марті має від’їхати на Україну. 
Недавно одержав резолюції Конференції, котру Ц ентральний Комітет29 від
був в однім з центрів Вел.(икої) України в середині грудня з представника
ми нашої групи і з  тими(,) що перебули процес 1921 р. і тепер рахують ся на 
примусовій праці в радян.(ських) установах, і з тими що живуть нелегаль
но. Вам і В.(ашим) товаришам з «Відродження» буде цікаво знати, як ся ре
золюція30 освітлює ситуацію — бо Ви знаєте напрям і програму їх  з «Борі
теся». Отже вони констатують, що уступки економичні, котрі комуністич
на діктатура робить капіталістам і буржуазії, щоб вратувати край перед 
руїною, неминучо веде її і до уступок політичних, але31 диктатура ся, не 
хотячи пустити з рук власти, старається32 паралізувати всяку політичну,33 
а з тим і громадську організацію не тільки елементів буржуазних, але і 
трудових. Але політична організація мас не тільки що веде до конфлікту 
з сучасним урядом, вона в нинішній момент не може дати добрих резуль
татів, бо34 політичний виступ мас серед35 теперішньої псїхольоґичної36 ре
акції буде мати характер реакційний. Тому належить затримувати вияв 
політичної активности мас до часу, коли реакція промине і, ідейне підне- 
сеннє в масах, при иньших, сприятливих обставинах, Гарантуватиме проґре-

* Шкідливими сторонами діяльности уряду Петрушевлча вважаю про
повідь реакційного націоналізму і боротьбу з соціялістичними симпатіями 
в пресі, по таборах, серед молодіжи, в краю. Вживають ся при тім засоби 
брутальні і нечесні. (Прим. М. Грушевського).

23 Поштовий штемпель висилки 24 лютого 1923.
24 Очевидно — долярів.
25 «Книги» чомусь з великої літери.
26 Підкреслено рукою М. Грушевського.
27 «—-аіша» написано над рядком замість перекресленого «не можу».
28 Павло Христюк (1890—19 ?). Загинув на засланні. Визначний політич

ний діяч партії есерів. Автор праці «Замітки і матеріяли до історії україн
ської революції 1917—1920 р. Чотири томи. Відень 1921—22.

29 Очевидно, лівих есерів-боротьбістів.
30 Написано над рядком замість закресленого «вони».
31 Після цього перекреслено «що вони».
32 Перед цим словом перекреслено «заообі».
33 Після цього закреслено слово «орган».
34 Після цього закреслено «соціял».
35 Перед цим словом закреслено «в».
36 Так в оригіналі.
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сивне політичне діланнє мас. До того часу соціял-революційним елемен
там треба записатись перед усім власним ідейним приготовлением, працю
вати для політичної і національної культури, входити в маси і їх  приготов
ляти політично, ширячи соціял-революційну ідеольогію, у в всіх сферах, 
приготовляючи все для того моменту, коли за реакцією прийде хвиля пси
хічного піднесення.

Я думаю, що в сих гадках наших товаришів, які перебули на місці всю 
крізу, знайдете і для себе дещо кориситне. Я буду рад, коли обізветесь до 
мене — прошу не звертати увагу на помилки, про котрі згадуєте: я ціню 
в моїх знайомих і товаришах, котрих придбав між робітниками в Америці 
їх  політичне освідомленнє, характерність і енергію, а не знаннє правописи. 
Напишіть, як давно в Америці, скільки маєте літ, в якім ф аху працюєте. 
Про иньше другим разом сподіваюсь поговорити.87 З товариським привітом 
М. Грушевський.88

III.
5. III. 923

Дорогий Товаришу!
Тільки що одержав В.(ашого) листа з  В. II з пятьма долярами39 і з вели

кою приємністю прочитав, та спішу відписати. Вибачте, що пишу олівцем 
(на підкладці, щоб мати копію). Думаю, що будемо листуватись часто так 
що хочу знати, що вж е писав, щоб не повторювати в друге. Але як що Ви 
не розбираєте сього письма, то напишіть.40

Як бачите, я вж е по першім листі поставивсь до Вас з повним довіррям: 
крім змісту В.(ашого) листу мав я рекомендацію: опис людей з  «Відро
дження», які торік складались на Укр.(аїнський) Соц.(іологічний) І н с т и 
тут). Отже з  поєною готовістю післав Вам книги, які вважав за більш під
хож і, а тільки ждав додаткових вказівок. А в межичасі дістав від т. Ф а- 
риняка котрого — як свого старшого кореспондента запитав про акцію в 
Відродженню, — дістав такі сердечні похвали про Вас, що страшно був 
тим утішений. Одно — що бачу між  Вами щирі, правдиво-товариські від
носини, а друге — пізнав в Вас такого заслуженого, ідейного діяча, котрого 
сердечно любитиму і поважатиму. Отже прошу цілком щиро й отверто до 
мене звертатись, не тільки за  порадою, але і з41 порадою, і якби хотіли 
яких книг для розпродажі я і Вам пішлю. Тільки прошу Вас: я знаю, Ви 
чоловік бідний, не відіймайте нічого від уст своїх і своїх дітей, щоб мині 
помогти! Я й так буду Вам вдячен за саму Вашу працю і щирість. І за  
післані книги не посилайте нічого, поки дійсно грошей за  них не зберете.

З тих книг(,) про які пишете, не післано Вам Христюка і Приміт. опо
відань,42 я пішлю їх  15. III, як буду в Відні на складі. Історію Літератури
І,43 котру Вам післав, можете відпродати: як вийде (в маю) ч. З її, то я 
буду мати оправлені разом части 1, 2> 3, і пришлю Вам (в тих 10 $, що

37 Після цього закреслено «Ваш».
38 Останнє речення і підпис збоку сторінки.
39 «з пятьма долярами» написано над рядком.
40 Ціле це речення вписане над рядкам чорнилам. Лист писаний олівцем.
41 «за» і «з» підкреслене рукою М. Груш.
43 Книга К. Грушевської.
43 Мова про праїцю М. Грушевського.
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мені прислали в січні). Що ж  до томів великої Історії,44 то є їх  у мене дуже 
мало декотрих, а б45 зовсім нема, в продажі їх  нема (тільки т. VIII ч. 1, 2 
і 3, котрі я Вам післав), я посилаю їх  грошевитим аматорам та до бібліо
тек по 2 доляри том, і не рад би був, щоб Ви витрачали з своїх грошей 
таку велику суму на се. Може б Ви орґанізували бібліотеку гуртову з 
часом, та для неї спровадили. Вибачте, що я се Вам так по щирости пишу.

Як мабуть знаете, за порадою т. Фариняка, т. Цибринський, що тримає 
«Український Базар» на Grayling Ave. в Hamtramck,43 замовив у мене більшу 
партію книг сеї зими. На чуж их книгах, котрі я йому посилаю, я не за
роблю, але що поруч того він бере більшу скількість і моїх, книг, тож я 
згодився зібрати йому що взагалі є приступного на торзі, і дійсно післано 
йому досить гарний добір книг за місяць лютий, і ще досилається. По- 
скільки маєте звязки, прошу ласкаво заохочувати людей, щоб купували 
в нього книги, бо рад би, щоб він набрав охоти і до дальшого спроваджу
вання книг.

Тепер в иньпгій порушеній Вами справі. Ваша гадка — представити 
історію українського соціялістичного (і взагалі робітничого) руху в Амери
ці дуж е добра. Це була б цікава і цінна річ, і я охоче взявся б зредакту- 
вати до друку Вашу роботу і видрукувати її потім з нашими іменами — 
Вашим і моїм в виданнях Укр.(аїнського) Соціол.(огічного) Інституту. Отже 
Ви не потрібували б журитись літературною стороною, а писати як найбіль
ше від серця; та дбати про фактичне богацтво — щоб історія була най- 
повнійша, давала як найширший образ життя, відносин і настроїв. Для 
змалювання загальної історії еміґрації в тих часах могла би мабуть при
датись книга Ю. Бачинського47 — Ви тільки завважите що там треба по
правити. До історії загально-американського соціялістичного руху підшу
каєте якусь добру американську працю; я читаю по англійськи, а моя 
донька Катерина навіть дуж е добре, отже ми б її використали і при ре
дакції.

Для кооперативної справи я прошу одного укр.(аїнського) кооператора 
зібрати що можна тут, і Вам пішлю. Про иньше відкладаю до другого 
листу, тим часом щиро Вас витаю!

Ваш М. Грушевський

Баден, Schlossg. 4, 12. IV. 923

Дорогий Товаришу! Нині одержав я В.(ашого) листа з  10 долярами і
В.(ашою) біографією, а перед тим лист з 15. III з адресами. Не відповів, бо 
був занятий відозвою до американських земляків, котру вчора відбив на 
машині й післав сьогодня до редакцій — про поміч Голодним України і под. 
Тож спішу хоч коротенько т р ім  часом відписати, бо сподіваюсь на другий 
тиждень від Вас листа в відповідь на мій лист з 5. III.

44 М. Грушевський має на увазі свою «Історію України-Руси», якої до 
того часу було вийшло вісім томів. 9—10 томи вийшли вж е після повер
нення М. Грушевського на Україну.

45 Двічі підкреслено М. Грушевським.
46 Район міста в Детройті.
47 Ю. Бачинський — соціялістичний діяч, автор книг «Ukraina irredenta» 

(1895) і «Українська еміґрація в ЗДА (1914). Мабуть, саме на цю книжку 
і натякає М. Грушевський. На початку 30-х років Ю. Бачинський виїхав 
на Україну і там був ліквідований.
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Перед усім дуж е дякую за гроші, тільки прошу ніяк не уривати їх  з 
свого заробітку. Висилкою решти не спішіться, а коли треба Вам яких 
небудь книг (напр. Історії Літератури, або що)48 на давший кредит для рос- 
продажі, я радо пришлю. Книги Винниченка, Левинського треба49 випи
сувати по такій адресі: J. Tischtschenko,50 Hotel Anhalt erbof, Ветііп.* Се ди
ректор накладні «Дзвін», де вийшли писання Вин.(ниченка)51 і Левин. 
(ського),52 а самі вони, скільки знаю, самі не провадять торгу своїми 
книгами.

За прислані Вами адреси дуж е дякую. В першу чергу напишу до Гунь- 
дяка. Зрештою в тім що Ви мині радили не було нічого не тактовного, та 
хоч би й було що коли не впопад я не ображусь, бо знаю Вашу прихиль
ність до мене, і Вас так само прошу, коли що не впопад напишу, прийма
ти легко.

Вибачте 'за увагу: Ваше імя треба писати те Темотей, а Тимотей, як і 
по анґлійськи Timothy, скорочено: Тимко або Тиміш. За біографію Вашу 
дуж е дякую, вона дуж е інтересна! Я як тільки матиму свого фотоґрафа, 
зараз пришлю, тепер не маю; я тепер маю 56 літ, жінка моя на 4 роки мо
лодша походить з Галичини, з  Золочівського повіту, Вояковська Марія з 
дому,53 донька родилася у Львові в 1900 p., одна у нас, на імя Катерина.54 
Ми добра знаємо Ваші сторони: сестра моєї55 жінки була за священником 
О. Левицьким у Скалі над Збручом, і я часто їздив через Шманьковички. 
До Америки не думаю щоб оплатилось мині тепер поїхати: Петрушевичів- 
ці56 будуть певно бороздити всяким моїм заходам, а большовики з свого 
боку теж. Може зорґанізуєть ся робітництво наше, до котрого варто буде 
поїхати. А що остерігли мене від газети Цеглинського, се добре. Правда, 
що з неї здається однаково нічого не вийшло. А яка Ваша гадка про «Ро
бітничий Голос»? Вони мені прислали кілька нумерів, і питають точнішої 
адреси, якщо хочу одержувати далі. Що за люде і які з них Українці? 
Ну та скажу Вашими словами: що більш писати то більше лишається! 
Привіт від мене і моєї Родини Родині Вашій. Витаю Вашу жінку, а д і
тей цілую

Ваш М. Грушевський

48 Вставка в дуж ках написана над рядкам.
49 Написано над рядком замість перекресленого «можете».
50 Юрій Тищенко-Сірий (1880—1953), до революції соціялістичний діяч 

і видавець, а також дитячий письменник. Напочатку 20-х років переїхав  
до Праги, де спершу торгував книжками, а опісля заклав влесне видав
ництво. Після війни жив на Заході, а  потім переїхав до США.

* Можете прислати і на мої руки листа, я перешлю, бо листуюсь з ким 
(прим. М. Гр.).

51 Володимир Винниченко (1880—1951). Визначний український соція
лістичний діяч і письменник.

52 Володимир Левинський (1880—1953) — відомий український соціялі
стичний діяч і публіцист.

53 «Вояковська Марія з дому» дописано над рядком.
54 «на імя Катерина» — над рядком.
55 Після цього закреслено «донь».
56 Після цього закреслено «мають не».
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V.

Baden, 26. IV. 923.

Дорогий Товаришу! Дістав В.(аші) листи з 27. III і 3. IV з десятьма доля- 
рами. Спасибі! Лист мабуть з забуття не зареєстрували, але дійшов ціло. 
Тутешня почта ніби порядна. За папір і коверти, що Ви мені післали, ду
ж е Вам дякую, але не знаю, чи виплатиться: скільки ще візьмуть тут поч
та та всяких маніпуляційних драч. Думаю, що посилати з Америки сюди 
не виплатиться нічого! — через ті листові драчі. А ще й різико — що по
крадуть! Сердечно Вам дякую за ласку і прихильність, від себе і від ро
дини моєї, робите нам поміч продаючи книги, а понад то на разі нічого 
не видумаєш.57 Тягне нас дуж е до краю, бо обридло кочувати, як Циганам; 
привикли ми жити в своїй хаті, при своїх книгах. Маємо хату у Львові, 
самі будували, але нині засів там Поляк — льокатор, котрого не знати як 
викинути: а як почитаєш львівські ґазети укр.(аїнські) — те нечуване ли
цемірство, брехню, самодурство львівських «провідників», то ж ах візь
ме, як би то мав чоловік серед того жити. Наш народ чесний і порядний, 
і навіть провінціяльне громадянство ще краще і чеснійше, але львівський 
«центр» сам шахрує і не зносить попри себе чесних і розумних людей. 
Елахманять людей «непримиреним становищем» супроти Польщі, а самі 
тільки й думають як би війти в угоду, не сразивши одначе собі й «поцти- 
вого люду» — бо — треба ж  від нього мандатів, гонорів — инакше і поля
кам 58 нічого буде спродати. Огида чиста. Через тоту гидь не може наш 
нарід ніяк піднестись.

Тепер — котрий уж е тиждень, радять що зробити з «урядом Петруше- 
вича». Радять на зборах, зїздах, по кавярнях, а найбільше по шинках. 
Обуреннє на нього, що дурив (близші кажуть, що був такий наївний; що 
сам вірив) — ще 25. III, як мені пишуть, писав, що Анґлія відкличе свій 
підпис, і в червні буде незалежна Зах.(ідня) Укр.(аїнська) Республіка.59 
Покладаючись на його запевнення не приймали пропозицій Поляків як ті 
шукали угоди, «загнались», тепер їм аж  он як хочеться угоди, а Поляки 
не потрібують!

Ну от написав Вам трохи, довірочно, що пишуть і кажуть. Можете то 
прочитати Фариняку і57 ще кого маєте близших. Фариняку передайте мій 
привіт, дякую йому дуж е за лист. Як виберу час, напишу. Ми тепер «му- 
фуємось»®0 на нове помешканнє, а я друкував отсю відозву, У. С. Інст.,61 пі- 
слав її до Свободи, Народ. Волі, Укр. Голосу, Америки,62 й деяким людям. 
Не знаю чи де надрукують!. . .

57 Звідси і далі аж  до повторення примітки на полі лінія червоним 
олівцем.

58 Написано «полякав», а опісля «в» перекреслено і замість нього напи
сано «м».

59 Як відомо, 14 березня 1923 р. рада послів («Р:ада амбасадорів») визнала 
включення Східньої Галичини в Польщу. Цим було остаточно рішена 
справа Галичини.

57 Досі на полі відзначено олівцем. (Див попередню замітку 57).
60 себто — переїздимо.
61 Українського Соціологічного Інституту.
62 «Свобода», «Народня Воля» і «Америка» — це українські газети, які 

виходять дотепер. «Український Голос» виходить також дотепер у Вінні- 
пеґу.
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Тепер про «бізнес». Я дуж е тішусь що продажа літератури у Вас іде, 
і кажете, що Цибринському се теж не вадить.63 Тими $ 25 що Ви присла
ли, дотеперішній рахунок покритий, зісталося щось 0.28. Я посилаю Вам 
більший запас всього що єсть на складі. Ви ж  присилайте гроші лише в 
міру того як продаватимете та одержуватимете гроші.

Зі Львова казав післати:
Великої Історії т. І, II, III, IV, V, VII, долярів 11 netto
8 Історія Літерат. 1 і 2 по 3.— 24
8 Куруківщина64 по 1.50 12 44.00, 50°/о опусту
8 Шраг, Держава по 1.00 8 22.00
3  Відня вчора в 12 посилках пішло
4 комплєти «Борітеся» по 1.40 netto 6.60
4 Початки громадянства65 по 1.50
3 Драгоманов по 1.00
3 Старосольський по 75.00 20.75, 50°/о
5 Лозинський по 1.00 10.38
5 Примітив, оповід. по 90
Далі:
5 Всесвітня Історія 1-2 по 2.00 10.00
6 Історія України по 1.00 6
6 Старі Часи 0.60 3.60 57.00
3 Культурно-нац. рух 1.20 3.60 50°/о опусту
2 Ілюстров. Історія в полотні 3.50 7. 28.50
4 ” ” в півполотні 3.20 12.80 (Обчеркнені червоним
Початки Хмельниччини 1.00 3 се моя власність, — моя
3 Хмельниччина в розцвіті, 2.20 6.60 теперішня екзістенція)

в оправі
Х/4 Липинський Україна66 1.25 5

Пересилка книг на котрих є опуск 50°/о разом 3.50. Всього отже 81.98, а з 
попереднього 0.28. 82.26. Деяких книг я щ е дошлю, як на другий раз по
їду до Відня, а Христюка 1-2 частини, котрих маю тут мало, а лежать 
дурно в Вінніпегу, у 3. Бачинського (174 Logan Ave, Winnipeg), то я пишу 
до нього разом з сим, щоб він Вам ігіслав 10 прим. 1 і 2, а 3 і 4, я пішлю 
звідси. З тих 10, як він пришле, прошу дати по 5 Цибринському (Укр. Б а
зар), а по 5 лишіть у  себе, а 3 і 4 я по 5 звідси пішлю. Тільки ще раз про
шу: гроші мині посилайте тільки в міру того, як будете роспродувати і 
діставати за них гроші.

Книг Винниченка і Левинського я міг би Вам теж  купити і післати по 
троху — я з д. Тищенком маю рахунки за склад, то мині не трудно се зро

03 Власник крамниці «Український Базар» у Детройті.
64 Перша частина восьмого тому Історії України-Руси.
85 М. Грушевський, Початки громадянства (див. передмову).
66 Усі підкреслення кількости примірників і подвійне підкреслення двох 

сум — це все рукою М. Грушевського. Остання праця В’ячеслава Лигош- 
ського, Україна на переломі, Відень 1920, стор. 304. До речі в рахунку по
милка: під рубрикою «Борітеся» має бути $ 5.60, а не 6.60. Цю помилку 
справляє в наступному листі сам М. Грушевський.
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бити. X / Липинського книгу я теж купив трохи, бо вона служить допов- 
неннєм до моєї історії Хмельниччини, хоча й написана з зовсім иньшого 
становища. Оправлених книг не маю лиш ті дві. Як вийде 3 т. Історії Лі
тератури, скажу оправити разом всі три томи і Вам пішлю.

Дякую за інформацію про Цеглинського. Сочинський67 був у мене, як 
приїздив з  ним до Европи в 1920 р. а потім кілька разів писав до нього, 
він не відзивався, отже не маю охоти писати до нього більше. Так само 
багато разів писав до Сіменовича — він нічого не хоче робити. Тому я й 
питав у Вас адрес з НІікаґо. На подані Вами я писав до Гуньдяка і Швеця, 
та подані Фариняком до Цимбалиста.68 Чекатиму висліду.

Книгу Хілквіта маю тут, не посилайте. Бачинського в потребі дістану 
за Львова. Радив би Вам не чекаючи повної повноти перше взятись до спи
сання історії с о ц іа л іс т и ч н о г о  руху м іж  укр. іміграцією і скільки Вам час 
позволить робити як скорше. Я б написав від себе загальний вступ і по
дав В.(ашу) біоґрафію, а те, що Ви пишете пішло б з Вашим іменем — я
б тільки стилістично справив би. Рад би був бачити то як найскорше.

Д уж е тішусь, що Ви там рухаєтесь, організуєте Науковий Інститут — 
добре й то вж е як організаційний початок. Рад що Ви взагалі повні енер
гії. Пересилаю Вашій родині привіт від нас усіх.

Відданий Вам М. Грушевський

VI.

Baden, Isabella str. 15. 26. V. 923.

Дорогий Товаришу! Тільки що одержав В.(ашого) листа з 11. V, і дуж е  
утішивсь, бо давно не було від Вас і з Америки взагалі, і я вж е почав ду
мати, чи не грішать листоноші в тім селї, до котрого ми перенеслись 1 . V,
бо й взагалі мало було почти. Але нині прийшло багато почти, і з Аме
рики і з України, і ми мали ту приємність — а нині річниця нашого ве
сілля, котру ми все, потиху — в своїй родині обходимо, і так гуртом чи
тали В.(ашого) листа, і шлемо Вам усїм привитання, Вам, Вашій дружині 
і дітям, котрих раді були поіменно пізнати. Перед тим, 10. V, прийшов 
Ваш пакунок з паперами і конвертами — котрі, як бачите, я й уживаю! 
Д уж е дякую, мито не було дороге, але все таки, прошу, не посилайте, бо 
не знати чи ціле дійде!

Ж ду відомости, чи дістали книги післані зі Львова і звідси, — котрих 
виказ Вам пішов в листї 26. V. Дуж е тішусь, що bizness69 Ваш іде; буде70 
дуж е на часі, як подасте трохи, бо щось постала посуха, і ні звідки мині 
не йде. Й Цибринський мовчить, і більш не замовляє, і Січовий Базар

* Замітка включена в текст листа.
67 На наше запитання до М. Січинського з його доручення відповіла Галя 

Мітчелл листам від ЗО листопада 1969 р. У справі Грушевського пані 
Мітчелл дослівно пише таке: М. Січинський «wants me to tell you he never 
had any correspondence with Professor HrushevsJcy. He met him abroad after 
the revolution, .and he says the professor admitted -that he made a great mistake 
when he invited the Germans to Ukraine».

68 Мова про американських діячів прихильних до Грушевського чи до 
соціялізму, аібо в випадку Сіменовича просто українських патріотичних 
діячів.

69 Так в оригіналі!
70 Після цього перекреслено «щось».
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Ню-Йорк., й оповістки Свободи щось не показують наслідків. Тих трьох 
книг, про котрі пишете, що мають політ (Драгом., Галич., Шраг)71 дошлю 
ще не вдовзі, також Боритеся72 (на запас) і своїх книг — котрі прошу яко 
мога роспихати, бо то мій хліб, а мині його з усіх боків уривають.

Тут усе що живо ладиться «до краю» (галицького)73 таке гасло дав уряд 
Петрушевича: хто може (кого не конче чекає вязниця), нехай вертає. 
Правда, в таборі в Ю зефові,74 в Чехії, висланця Петрушевича з  тим гас
лом трохи не вбили вояки, ледви відборонили — ухвалено йти натомість 
до Радян.(ської) України. І укр.(аїнські) робітники віденські (Галичане)75 
теж постановили, що вертатимуть не до Галичини а на Радян.(ську) Укра
їну; вибрали й комітет репатріяційний, котрий дуж е мудро постановив, що 
їхати одначе під гарантіями, що там їм буде робота і нічого злого; — хто 
їм міг би таку Гарантію дати, не знати; мали звернутись, як чую, в тій 
справі й до мене, — я в  кождім разї таких Гарантій не знав би у  кого 
питати!

Ну а інтеліґенція(,) яка годувалась з Петруиіевич.(івських) збірок і з 
його надій і запевнень, та оскільки не знайшла собі посад в Чехії і в Ав
стрії, суне до краю. Предложила минулого тижня лісту поворощів поль
ському консулятови в Відні й тепер буде чекати резолюції. Польський 
уряд одначе не буде скорий відкривати поворот людям політично марко
ваним, тай українські махери в Галичині не будуть помагати Петрушеви- 
чівцям в повороті. На виборах нової управи «трудової партії» («Народнього 
комітету») Вол од. Бачинський ,76 теперішній провідник «угоди» здобув пов
ну Побіду, і новий Народ.(ний) Комітет зложений переважно з його одно
думців (Галущинський,77 Говикович, Кротяневич etc.). Діло його орган те
пер копає Петрушевича і К°, з  його «Укр. прапором» просто як еміграцію, 
яка затратила розуміннє краю. Легкодушний, наївний оптимізм Пет-ча78 і 
його диктаторство, скомпрометувавшись так мізерно приготовили побіду 
сим паскудним політиканам. Сильно угодовий елемент становить також  
студентство львівське, укр.(аїнського) тайного університету, що не впи
сувалось на польський університет, ідучи за  кличом Пет-ча, а тепер на
пирають, щоб з Поляками договоритись — щоб їм, студентам, пораховано 
роки79 того укр.(аїнського) університету. На те вибрано нового ректора, 
Панчишина.80 Петруш.(евич) цілком стратив фантазію, поїхав до Берліна 
(дуже немудро вибрав місце!), буде чекати, «що скаже край і Америка». 
Про иньше другим разом.

71 Мова про книги цитовані у  Вступі.
72 Ж урнал «Борітеся-Поборете».
73 Це слово в дуж ках вставлене над рядком.
74 Йозефов (Йозефштадт) один з  таборів інтернованих українських воя

ків у  Чехії.
75 Це слово вставлено над рядком.
76 Володимир Бачинський (1880—1927), адвокат і політичний діяч, опісля 

один з керманичів УНДО. У той чаїс голова! «Міжпагртійної ради».
77 Очевидно, Михайло Галущинський (1878—1931) УСС і громадський та 

освітний діяч.
78 Петрушевича.
79 Після цього перекреслено «вільного».
80 Маріян Панчишин, визначний лікар і  авторитетна постать в україн

ському громадському житті. Убитий польськими підпільниками під час 
Друтої Світової Війни.
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Дуж е остерігаю Вас і всіх перед Миколою Залізняком ,81 що виїхав «на 
лови» до Америки з  своїм тов. Базяком. Прошу провіряти посилки і рахун
ки, котрі посилаю, бо трапляються і помилки. Деякі я вж е й сам помітив 
у  своїм рахунку 26. IV. 4 комплєти Борітеся я порахував 1.40 разом 6.60, 
треба 5.60, отже сума 81.26.82

Витаю тим часом щиро Вас і товаришів
Ваш МГрушевський

VII.

14. VI. 1923, Baden

Високоповажаний Товаришу!

Чи не могли б Ви занятись ось якою справою. Іван Косак,8* котрого 
імя мабуть Вам звісний — чоловік котрий бив ся за Галичину з  Польщею, 
як командант північного фронта, був ранений, стратив все(,) що мав, і до 
Краю вертатись не може — та й не повинен, а тепер з ліквідацією уряду 
Петрушевича (у котрого теж  не був в ласках, бо належав до т. зв. опо- 
зіції) опинився з  нічим. Від довшого часу він вів кореспонденцію з аме
риканськими) земляками, між иньшим з Дітройтським парохом Сембра- 
товичом, котрий заохочував його приїхати інструктором січей (Косак є 
голова бойової управи Укр. Січ. Стріл.) .84 Косак на се згодивсь, Петруше- 
вич писав за  ним лист до Гриневецького85 поручаючи його від себе. Але 
останніми часами Сембр.(атович) почав писати(,) що між дітройтськими сі
чами якісь непорозуміння і оправа проволікається. Косак писав йому, що 
як би там не було, нехай пришле йому документи потрібні для одержан
ня візи американської — деклярацію(,) котра зветься, як він каж е Affida
vit, то він собі вж е сам пошукає в Америці зайнятя. Сембратович власне 
обіцяв йому се, й порадив їхати як учителеви, бо учителї допускаються 
до Америки по за контінґентом. Але Сембр.(атович) того не присилає і Ко
сак хвилюється, що йому далі минуться й гроші і ні з  чим буде їхать. 
Хоча він не соціяліст, а «трудовик» (націон.(альний) демократ), але чесний, 
заслужений чоловік, і йому варто помогти. Він може бути корисний в Аме
риці, куди тепер пішло і ще більше, бачу, піде ріжного86 військового лю
ду, доброго і меньше певного. Я ж  крім того маю надїю, що віи(,) як член

81 Микола Залізняк (1888—:1950). Визначний студентський діяч родом з 
Криму. За періоду державносте есерівський діяч. 1919—20 посол у Фінлян
дії. Від 1920 до 1945 р. жив постійно у Відні, де був заарештований больше
виками. Помер в ув’язненні.

82 Очевидно, долярів.
83 Іван Коссак (1879—1926). Сотник УСС. Громадський і військовий діяч. 

У 1925 р. виїхав на Україну, де незабаром помер в наслідок поранень, що 
їх  зазнав під час боїв з поляками. М. Грушевський присвятив йому некро
лог («Україна» 1926, кн. 6 , стор. 190—191). У словниковій частині Енцикло
педії Українознавства т. З (1959), стор. 1146, подано його дату смерти, оче
видно помилково, 1927 р.

84 Українських Січових Стрільців.
85 Степан Гриневецький (1877—1942). Український громадський і полі

тичний діяч у  США був лікарем у Чікаґо. Пізніше визначний гетьманський 
діяч.

86 Підкреслення М. Грушевського.
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управи Союзу «Голодним України»{,) він87 зможе прислужитись справі по
мочи Вел.(икій) Україні, яку останніми часами в Америці* цілком занедбано, 
і національна преса рішучо нічого не хоче для неї робити, а Філядел.(ь- 
фійське) «Обєднаннє» мабуть і умисно її забиває. До мене Косак особисто 
теж  прихильний чоловік, отже коли Вам можна, я просив би В;ас заня- 
тись його справою, а саме:

коли Дітройтські відносини позволять Вам, прошу поговорити з Сембра- 
товичом (а як Вам самому не зручно, то може через якусь иньшу особу(,) 
вияснити йому, що Косаку треба їхати зараз, бо инакше проїсть ірош і на 
дорогу. Є чи нема88 посади, се однаково, він собі заробіток знайде, аби 
лиш йому зараз89 прислав Сембратович Af£iidavit чи які там треба папери 
для візи. Коли ж  Сембратович буде отягатись, або Ви не вважатимете за 
добре взагалі вдаватись до нього, то може б Ви самі були б ласкаві Коса- 
кови всі* потрібні документи вистарати і післати? Лиш аби скоро. Післати 
можете чи на мої руки, чи на його адресу: Iwan Kossak, Wiien V, Hartmann- 
gasse 3 п .90 10. На91 видатки, які б Ви понесли в спорядженню документів, 
прошу виставити рахунок, ми його покриємо. А там Вас Косак, я певен, 
не обтяжить нічим. Се порядний, характерний чоловік. І так як92 я тепер 
ситуацію собі уявляю — він там в Америці буде Вам корисний. Повторюю:: 
з таборів військових суне, і посуне ще більше до Вас галицьких старшин, 
котрих може обеднувати не Чиж, може вони зібють ся в иньший центр;9* 
так як завертано еміґрації голову Петрушевичом, так тепер — побоююсь
— пічнуть завертати революцією, терором, а в тім дуж е тяжко буде виз
натись, де правда, а де бляґа, і бляґи буде далеко більше н іж  правди. 
Косак, людина авторитетна, котра знає всіх тих старшин, хто чого варт, 
буде там дуж е на часі. Тому з загального становища добре зробите, коли 
улекшите йому приїзд.

Ваш останній лист був з 11. V. Не знаю, чи одержали Ви всї книги, на 
котрі я післав рахунок 26. IV: велику Історію і все иньше? Коли щось 
роспродали, то прошу ласкаво трохи прислати, бо скупо коло мене. «Не 
дописує» Америка. Відозва про Соціол.(огічний) Інститут не принесла 
ніяких наслідків .94

Чи одержали книги від Бачинського з  Вінніпеґу? (Христюка 1-2).
Фариняк і Цибринський щось не пишуть нічого. М оже Фариняк поїхав  

на фарми десь знов? Ваш щирий М.Грушевський.
По95 моїм помїченням за політичним погромом заданим нам Антантою  

іде Страшна внутрішня кріза, наслідком легкодушности Петр-ча.9в Його

87 Одне «він»» забагато в реченні.
88 «Нема» в оригіналі написано двічі.
89 Підкреслено рукою М. Грушевського.
90 Очевидно, «помешкання».
91 Не вставлено в оригіналі над рядком.
92 Слово «як» вставлено над рядком.
93 Натяк на праві симпатії серед військових. Чиж був більше лівих 

поглядів.
94 Це речення на полі позначене червоною лінією; як слушно зазначає 

В. Міяковський — ця і дальша червоні лінії зроблені, мабуть, Н. Григо- 
рієвом.

95 Цілий цей абзац позначений аж  до кінця на полі червоною лінією, 
Пор. попередню замітку.

96 Петрушевича.
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уряд або на якийсь час завмре морально, або й зовсім пропаде. Виступлять 
кличі революційні — але в руках таких(,) що їх  не сконтролюєм,..  .07 з 
другого боку угодовство, найпідлійшого сорту, і серед того розбитя збира
тиме овочі большовизм. Хаос прикрий, який відібється і у Вас, будьте го
тові. Довірочно!

VIII.
Baden, 5. VII. 923

Дорогий Товаришу! Нині одержав я В.(ашого) листа з  21. VI з 10 дол. 
(ярами) і фотографію В.(ашої) родини. Дуже ми нею тішимось98 і дуж е  
Вам за неї дякуємо. Дуже раді бачити Вас і Вашу дружину і Ваших дітей, 
так милих і гарних, нехай щасливі ростуть! Прикро, що Ви стратили ро
боту і не знаходите підхожого зайятя ,®9 ну але нема злого(,) щоб на добре 
не вийшло: рад я, що взялись до історії організації і так значно сю роботу 
посунули наперед. М оже її друкувати частями? як думаєте! Я хотів би сею 
зимою випустити І т.(ом) Річника Укр.(аїнської) Соц.(іологічного) Інститу
та, то якби не було виглядів на скорше скінченне цїлости, а частина бу
ла б готова, може б її надрукувати в тім Річнику? Але як думаєте, що кра
ще випустити цілість окремою книгою від разу, то теж добре!

Богато в В.(ашому) листі зачеплено справ, про котрі рад би як най
більше написати, але мало маю часу ,100 бо почав лічити руку сірчаними ку
пелями (мабуть перестудив її сеї зими пишучи в холоднім покою на за 
лізнім столі — скупарка хазяйка пожалувала минї деревляного!) і се за
бирає минї богато часу.

Отже напишу лише дещо, а дещо в листі до Фариняка, від котрого теж  
прийшов лист. В суботу поїду до Відня і відти пішлю книги, а в неділю 
буду писати до Фариняка.

Тішусь, що так енергійно заходитесь коло організації та виясняєте 
програмні питання. Чи діскутували при тім проґраму україн.(ських) соція- 
лістів-революціонерів подану в N 6  Борітеся-Поборете? Звертаю Вашу ува
гу на неї. Загальну101 часть, розділ політичний і культурний102 писав для 
неї я .103 Недавно дістав лист від студен.(тського соціялістичного гурта в 
Леобен (гірнича академія) ,104 що діскутовано сю проґраму. Отже проґраму 
економичну і культурну приймали згідно, а поріжнились на пункті* націо
нальнім. Я думаю, дуж е було б користно розібрати проґраму сю і в Вашім 
Гурті. Правда, се т. за. проґрама-тпахітит, на дальші часи,105 — але і Ваша 
партія чи орґанїзація, поруч плятформи еміґраційної роботи мусить орієн
туватись також на дальші ціли. А  минї було б дуж е цікаво знати — цілком 
щиро і без церемоній, в чім Ваш гурт згоджується, а в чім ріжниться від 
виложених там поглядів, — оскільки він близький сьому напрямови?

97 Одне нечітке слово: «та»?
98 Підкреслено чорним олівцем, очевидно, не Грушевським, який цьо

го листа писав чорнильним олівцем. Мабуть підкреслив сам Т. Починок.
99 Тут або пропущено н після й, або помилково поставлено гачок — 

«занятя»?
100 Повторено «але мало тепер маю часу» і перекреслено рукою М. Гру- 

шевського.
101 Дісля цього слова перекреслено «вступну».
102 Після цього перекреслено «обробив».
103 Це речення підкреслив хтось червоним олівцем. Не Грушевський!
104 В Австрії.
105 Підкреслено червоним олівцем, очевидно, не Грушевським.
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А тим більше тепер, коли на Україні громадянство чекає, що вийде з  
нового національного курсу, заповідженого большовицькими головачами. 
Треба ж  дати час показати йому себе, і тоді аж  вилаяти і осудити, коли 
буде ясно, що нічого з  нього нема. З листів товаришів бачу, що все таки 
дещо силкуються вони зробити; отже почекаємо. Я большовикам ніякий 
приятель, мало хто стільки потерпів від них, як я, і далі терплю: книги 
мої на Україні заборонені; транспорт книг моїх висланих торік (видання 
Днїпросоюза — Ілюстр.(ована) Історія, Іст.(орія) Укр.(аїни) для шкіл, Старі 
Часи, Всесвітня Історія, Культур.(ний) Рух) большовики переробили на 
картон, аби не дати їм розійтись, і богато такого я мав би ще розповісти. 
Але в полїтицї не можна числитись почутями, гнівом, роздражненнєм, а 
треба брати на розум. Треба рахуватись із загальним зростом реакції, з 
переходом націоналістичних течій в реакційні, а далі в чисто бандітські. 
Треба в критиці* большовизму, в боротьбі з ним не переходити границі, за 
котрою починається против-соціялістичне єднаннє [з сього погляду я не 
без трівоги слухаю вістей про успіхи укр.(аїнських) боївок — чи підуть 
вони битись з поляками і москалями, то ще хто зна, а що вони можуть 
почати розбивати Ваші «соціялістичні збори, бібліотеки», редакції — то 
сього можна дуж е побоюватись, бачучи те, що діється скрізь тут] . 106 Тре
ба вистерегатись, щоб не опинитись в однім ланцюху з російськими монар
хістами, і под.

Певно, я розумію, що конструючи партію у  Вас, Ви не можете йти за 
голими теоретичними гаслами, а мусите рахуватись з місцевими Вашими 
настроями і уґрупованнями — з  лінією з  тактикою большовицького фрон
ту і фронту правого. Тому хоч би хто Вам і схотів давати директиви, а Ви 
за ними навіть хотіли йти, то з  сього не богато вийшло.107 І я те що пишу 
отеє, пишу Вам як матеріял під Вашу розвагу і увагу.

6 . VII. я вж е зовсім був зібрався нести сього листа на почту, коли 
прийшов з Харкова лист від нашого секретаря Чечеля ;108 він описує свою 
розмову з Раковським ,109 до котрого він ходив разом з т. Христюком, в 
справі лєґалїзації наших київських товаришів. Вражіннє їх  таке ,110 що 
українізація все таки йде —не тільки її заповідають; служащ і дійсно му
сять братись за українську граматику і словник, котрий випускає для них 
державне видавництво. Треба почекати щоб судити.

Жалую, що не можемо післати Вам нашої фотоґрафії; потерпіть, прошу,
— як сфотоґрафуємось, так і пришлю .110

106 Квадратні дужки М. Грушевського.
107 Бракує одного умовного б.
108 Микола Чечель (1891—?). Визначний член Партії Українських Со- 

цялістів Революціонерів (УПСР), секретар Центральної Ради. Проф. Є. 
Онацький подає помилково в своїй «Українській Малій Енциклопедії» т. 
XVI (Буенос Айрес 1967), стор. 2054, що Чечель повернувся на Україну 
1924 р. Як бачимо з листів Грушевського це сталося багато раніше. Це са
ме торкається П. Христюка, який виїхав на Радянську Україну ще вес
ною 1923 р. Чечель виїхав ще перед ним. З цього листа видно, що обидва 
були в Україні вж е весною 1923 р.

109 X. Раковський був у 1919—1923 рр. головою українського совєтського 
уряду. Раковський був великим ворогом українства взагалі.

110 В цьому місці є вставка. Речення про фотографії (див. далі замітка 
110), яке ми друкуємо далі вставлене було сюди. Видно, Грушевський ва
гався, чи писати і тому лишив вільне місце, в яке потім і вписав частину 
додатку, який продовжував потім після речення про фотографії.
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Натомість, мушу сказати правду, не тішить мене, що Ви пишете, про 
симпатичний відгомін, який з-находить у В.(ашому) гурті поклик Винни- 
ченка .111 Се нещастє, що великий талант белетриста і драматурґа дає йому 
змогу і в політичних заявах112 знаходити дорогу до почутя нашої суспіль- 
ности, навіть тоді коли113 за сими заявами не стоїть ніяка продумана про
грама. На жаль, я мав нагоду пізнати його в політичнім житю як непо
правного, необчислимого амбітника, для котрого Україна тільки арена для 
його влади і блеску. Отже лизнувши трохи тої влади в 1917—18 рр. він не 
може заспокоїтись і вічно вимишляє якісь комбінації, щоб знову мати ту 
владу — котру колись добровільно віддав в руки того ж  Петлюри, котрого 
потім так завзято став поборювати. Днів 10 тому я114 дістав від нього листа, 
де він закликає мене доконче пристати до їх  акції, бо(,) мовляв(,) прийшла 
рішуча хвиля, я не можу зіставатись пасивним, вони мають для мене місце 
«відповідне моїм заслугам». Вичисляє при тім, які успіхи здобула їх  акція, 
хто пристав до їх  «єдиного національного фронту». Отже бачу хто з ними
— купка еміграції: переважно ті(,) що дістають якусь поміч від пражського 
«Громадського комітету» ,115 на чолі котрого стоїть Шаповал,116 другий та
кий непоправний амбітник, тільки без таланту Вин-ка .117 Через російських 
соціятістів-революц.(іонерів) Шап.(овал) знайшов дорогу до чеського уряду, 
обсадив комітет своїми заушниками, за чеські гроші видають «Нову Укра
їну»118 і двох з Виннич.(енком) мріють про владу над Україною. Чую, що 
потиху відновили Директорію ,119 з  попередніми членами Макаренком120 і 
Швецем121 — мабуть се мені там місце показують «відповідне моїм заслу
гам». Але я не можу піти з  ними.

111 Володимир Винниченко (1880—1951) письменник і соціял-демокра- 
тичний діяч, який саме тоді, після повернення з України, куди їздив у 
1920 р., намагався об’єднати соціялістичні партії в єдиний національний 
фронт.

112 Закреслено слово «часто».
113 «Навіть тоді коли» написано над рядком замість перекресленого не

чіткого слова.
114 «я» над рядком замість перекресленого «ді»(став)».
115 Український Громадський Комітет заснований в Празі Микитою Ш а- 

повалом (Див. наступну замітку). Цей діяч створив при допомозі УГКо- 
мітету в перші роки перебування в Чехо-Словаччині цілий ряд різних  
наукових, культурно-освітніх і допомогових установ (Українська Госпо
дарська Академія в Подєбрадах), Високий Педагогічний Інститут імени 
М. Драгоманова (в Празі, Українська Реальна Гімназія, Громадський Ви
давничий Фонд, Український Соціологічний Інститут та інші).

116 Микита Шаповал (1882—1932). Поет, публіцист, критик і громадський 
та політичний діяч у  правій фракції есерів. Псевдонім М. Сріблянський. 
Походив з бідної селянської родини на Катеринославщині. За часів укра
їнської держави декілька разів був міністром у різних урядах.

117 Винниченка. Останні чотири слова вставлені над рядком замість пе
рекреслених нечітких слів.

118 Щомісячний журнал. Виходив у  Празі в першій половині 1920-х 
років.

119 Український уряд після повалення гетьмана П. Скоропадського.
120 Андрій Макаренко (1885—1963). Є. Онацький у своїй «Малій Енци

клопедії» подає рік народження 1883. Визначний профспілковий і полі
тичний діяч — член директорії.

121 Федір ТТІве ц ь  (1882—1940). Член Директорії. Шсля війни проф. геоло
гії Українського Вільного Університету в Празі.
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Чим ж е 122 потягають Ваших людей поклики Винниченка—Шаповала в 
«Нов.(ій) Україні»? Чи активної боротьби з большовиками? Але ж  се зна
чить або провокувати людей на повстаннє і підводити нові десятки і сотні 
під розстріли — як се робить Петлюра і Ко, або примазуватись до якоїсь 
заграничної війни (сього року рахували на новий польський похід, торік 
на війну Анґлії з Туреч. і Росією). Чи покликом вертати на Укр.(аїну) і там 
по тиху організуватись? Але ж  сей поклик еміґрація оцінила як незвичайно 
нефортуїше розбудженнє уваги і підозріливости большовиків до всяких 
поваротців. Чи саме гасло національного обєднання? Але розберіть його! 
Націоналістів ініціятори самі лишають поза обєднаннєм, а соціялїсти прав
диві не йдуть! Ніхто на Укр.(аїні) не знає сеї акції і не бажає її, се чисто 
емігрантське полїтикантство! Українські комуністи, до котрих зачисляв 
себе Винниченко, виріклись його (на Україні) і виключити з партії. Зреш 
тою він сам ,123 лишаючи їх, вступив був до большовиків, як вибрався в 
1920 р. на Україну. Соц.-^революціонерів наших з котрими війшов був за  
кордоном в радянський блок, вирікся і перед большовиками обмовив. В 
своїм «Відродженню Нації:, примилюючись до большовиків, обпаскудив і 
оклеветав Укр.(аїнську) революцію, як лише міг. Другий провідник «фрон
ту» 124 Шаповал звяз'ався з російськими соц.-револ., відірвався від партії 
і від Центр.(ального) Комітету, котрий його і його товаришів завісив в 
членських правах .125 Дуже було б сумно, якби сї люде звабили Ваших то
варишів своєю фразеольоґією!

Про се треба б більше писати, та й то вже довго.
Але я не вважав можливим укривати від Вас свою гадку в сій справі, 

коли стою з Вами в таких щирих і близьких відносинах — написав Вам 
усе щиро і довірочно .126

Про дещо напишу ще в листі до Фариняка.
Історії Літератури т. III повинен був уж е вийти сими днями. Я просив 

Вам післати. Липинського вийшов тільки III том; а І і II не було і не 
знати чи буде. Чи добре я зрозумів, що Ви досі не дістали Великої Історії 
України зовсім нічого, навіть того комплєта, що замовляли для себе? Я 
написав до Львова, щоб сконтролювали, і коли не післано, то щоб післали, 
але хотів би ясно се нати і від Вас. Крім того скажу післати перші три 
томи — їх  є трохи більше і можна продавати на різно.

З книг моїх особливо прошу роспихати видані бо мині тут з  ними роб
лять конкуренцію різні книгарні, які повимінювали сї книги у  Днїпросою- 
за; я хочу знижити на них ціну.

Щиро витаємо Вас і Дружину Вашу ми всі, і цілуємо Ваших дїтей!
Просимо їх  написати нам, чого вони вчаться і чим хотять бути.

Ваш щирий М. Грушевський127

122 «же» над рядком.
123 Перекреслено слово «був».
124 «Фронту» М. Грушевський вставив над рядком.
125 Натяк на розкол між лівою і правою фракціями есерів.
126 «щиро і довірочно» підкреслено червоним олівцем.
127 Підпис дуж е скорочений.


