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переяславська угода, велика руїна нашої України. Нехай минують сим 
разом нас такі страшні розчаровання.

Краще будьмо сим разом занадто, ніж замало, пильні, розважні 
й чуйні! Лишім радість і свята на пізнійше, а нині не зійдім і на мить з 
тих чат, на котрих кожного з нас поставила велика нинішня хвиля, і 
борімся тою зброєю, яку кому вложила вона, неустанно і неослабно до 
повного забезпечення долі нашого краю, нашого народу, його від
новленої Народньої Республіки!

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

ПРО МОНЕТНУ УКРАЇНСЬКУ ОДИНИЦЮ*

31.12.1917р.
Ухвалюючи випуск українських грошей для першого початку, в 

“карбованцях”, рівних російським рублям, з огляду на призвичаєння 
людности, Центральна Рада заразом приймаючи поділ українського 
карбованця на 200 шагів, тим самим в принціпі вже прийняла перехід 
до меньшої монетної одіниці -  півкарбованця, зложеного з ста шагів, 
відповідно до того, як звичайно діляться нові монетні одиниці, -  на сто 
частей. Справді, російський рубель був занадто великою одиницею, і 
мова про потребу його заміни меньшою підіймалась нераз в давнійших 
роках, тільки не дійшла, свого здійснення. І коли ми хочемо, щоб наш 
карбованець не злетів сам собою до якоїсь меньшої одиниці, то між 
иньшим і цю операцію варто зробити тепер же. Це те ж, що кілька
надцять літ тому зробило з своєю монетною сістемою австрійське 
правительство, прийнявши замісць давнійшого гульдена за одиницю 
півгульден, названий “короною” і розділений на сто нових частей, 
названих геллерами, або по українськи сотиками.

Як же назвати нашу нову українську одиницю? У нас була 
тільки одна наша власна, історична, державна монетна система -  це 
рахунок на “гривни”, і я думаю, що творячи свою власну монетну 
систему під теперішню хвилю, найбільш натуральним буде вернутись 
до цеї старої назви, приложивши і до нової монетної одиниці -  пів
карбованця.

Коли кому небудь це здасться ненаручним -  з огляду на 
російський “гривенник”, то я не вважав би це аргументом. Богато 
наших старих державних термінів, попавши в московський обиход, 
вернулись потім на Україну в зміненім значінню, але я не вважав би це

* Народна воля, 13.01.1918 р. (31.12.1917 р.).
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за причину, щоб їх відкидати і не вживати у себе чи в їх історичнім чи 
дещо зміненім значінню. А наша стара гривня за свою тисячилітню 
історію перебула вже такі зміни, що для неї нічого не значить, коли ми, 
привертаючи до її старої почесної ролі -  монетної одиниці, назвемо 
нею срібного півкарбованця.

Зпочатку гривнею, чи гривною звався фунт срібла: це була 
мінова одиниця. Коли вона в сім значінню мінової одиниці утвер
дилась, так що набрала значіння одиниці монетної, почала її вага 
зменьшуватись: “гривна срібла” важила вже тільки півфунта, далі 
чверть фунта; металічна вартість ставала все більш конвенціональною, 
условною, явились такі терміни, навіть неясні нам, що до своєї реальної 
вартосте, як “гривна кун”, “гривна нових кун”, -  курс гривни падав все 
більше. Війшовши в систему рубльову, “гривенник” став частиною 
рубля, що початково був частиною (половиною) гривни, і нарешті 
дійшов до такого упадку, що “гривня” значила три копійки сріблом. 
Отже ми пропонуємо тепер її з такого гіркого пониження освободите, 
піднести її вартість до півкарбованця сріблом, що відповідало б 
приблизно англійському шілінгові й германській марці (що до річи, й 
історично відповідає нашій старій гривні, теж значившій колись 
півфунта срібла, як одиницю ваг обміну) й знову зробити гривню 
одиницею нашої нової монетної системи.

На мою гадку, се було б найзручніше, якби наш український 
уряд міг випустити гривню в виді срібної монетки, рівної ста шагам, і 
потім (чи разом з тим) став випускати кредитові білети в 5, 10, 20, 100, 
1000 гривень, а також дрібну розмінну металічну монету в півгривню,
20, 10, 5 шагів, ну і -  для годиться -  також і оден шаг, хоч він, 
очевидно, ніякого значіння в торгу мати не може. Для мене, з погляду 
оживлення старих традицій, мало б певну вартість відновлення старого 
рахунку “на срібло”. (“Дав би тисячу срібла”, себто тисячу гривень -  
сей рахунок наших старовинних часів живе і тепер в Галичині, тільки 
що “срібло” означає гульден)1. А з становища чисто реального поява 
металічної монети в гривнях (окрім срібної гривні може й золотого 
десяти- і двадцяти- гривенника, приблизно рівного англійському 
фунтови) дослужила-б вихідним моментом для уставлення курсу 
наших грошей. Розуміється, сей курс може бути уставлений і під
триманий й иншими способами, незалежно від випуску металічних 
грошей, але певне психольогічне значіння він би теж мав.

1 Сим, розуміється, не рішається, яка буде наша валюта, срібна, чи золота.


