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Таким, у дуже узагальненому вигляді, було тло подій 1910 
року. А тепер слово М. Грушевському.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

ЩОДЕННИК

1910 р.
1 [січня 1910 р.]. Писав статі для “Села”. Потім з Пав[лом] 

Фил[иповичем] поїхав з візитами -  до Ямпольських, до Садовського, -  
крім них більше не застав нікого: Антоновички, Леонтовича, 
Стешенка, Ор[еста] Левицького. Мама просила також зайти до Зах[ара] 
Захаровича]. Застав його, але він, ревізитуючи, не зайшов сим разом 
як досі до нас, отже можна більше не ходити.

2 [січня 1910 р.]. Зрана їздив векселя платити, дуже довго 
пришилося чекати в КОВК4. Потім був у мене Ор[ест] Ів[анович], 
інтересно росповідав старовину, яка стара громада була дружна і 
любовно настроєна без Драгоманова, і яку кислоту розвів у ній 
Др[агоманов], вернувшися з загран[ичної] командировки -  хто може 
бути Українцем -  тільки раціоналист, республиканец^ чи може бути в 
громаді власник дому? (Беренштам) чи банкір (Рубінштейн). Попо
лудні приїхав з візитою Леонтович, питався за дезідерати, “бо і 
Вас[иль] Фед[орович] уже питав його”. На те надійшов і Чикал[енко], і 
ми умовилися зійтися у Леонтовича 5/1 для уконституюв[ання] 
“Т[оварист]ва для підмоги” і я розписав зараз запросини. Потім з 
Чикал[енком] поїхали на ревізійну комісію Наук[ового] Тов[ариства], 
де я досить успішно розплутав рахунки його на здивованнє 
Вол[одимира] Ів[ановича], що вважав їх безповоротно заплутаними.

3 [січня 1910 p.], неділя. Писав листи, читав коректи. Ввечері 
був на діточім маскараді в клубі. Було досить приємно. Балакав з 
ріжними. Пустився в щирости Олесь, запропонував видати його III 
книжку. Наші зрана були ще в театрі.

4 [січня 1910 р.]. Прийшов чоловічок Школьника і зворохобив 
мене, що у нотаріуса Вікторова є векселя. Поїхав до Шенфенда, там 
порадили мені об’їхати всіх нотаріусів, числом 9, що й учинив; зайняло 
се мині, разом із жданнєм в КОВК виплати -  ціле передполуднє, 
заплатив заразом уже й вексель на 5/1. Ввечері було засідання] Ради 
Наук[ового] тов[ариства], потім я пішов до театру на “Садка”, досить 
нудненького, і звідти ще поїхали ми всі на ялинку до Лисенка. Утішив 
мене Орест Ів[анович], спитавши, що се за спомини Галайчука -  “бо 
дуже похоже” (на мемуари).

4 “Киевское общество взаємного кредита”.
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5 [січня 1910 р.]. Ходив на розвідини в Кредит[не] Общ[ество] 
й Зем[ельний] банк, заходив до Макс[имова], він їде, обіцяв приїхати 
ще до дому, але не приїхав, дуже був розстроєний. Дошку марморяну 
прибили нині. Ввечері було зібраннє “Села”, Гетхер дуже уїдав на 
Залізняка (але я обстав за ним) і против галицького елементу в “Селі”!! 
Потім я поїхав до Леонтовича, застав і Чикаленка, приїхав і Лисенко. 
У конституювали Т[оварист]во, вибравши Леонтовича головою (він 
пропонував мене, але очевидно було йому приємно, коли я настояв, 
щоб він був), Леонт[ович] запропонував скарбником Семиренка, ми 
потім жартували, що Сем[иренко] мусить щось покласти для ревізії. 
Передав Л[еонтович] резолюцію: 2 т[исячі] на Наук[ове] Т[оварист]во і
2 тис[ячі] на ЛНВ. За вечерею Ганайзер завів розмову про союз 
народностей, а Петровський против націоналізму і -  против українства.

6 [січня 1910 р.]. Писав коротку історію України для календаря
і до приходу гостей написав її цілу за оден сей день. Вечером були у 
нас гості -  Біляшев[ський], Олесь, Лисенко, Л[юдмила] Мих[айлівна], 
Марія Мих[айлівна], Стешенки. Було досить приємно і [...].

7 [січня 1910 р.]. Цілий день пройшов з самого рана в 
подорожованню по банках, нотаріусах, етц. Ввечері обраховувався з 
Галею і Василем Григоровичем]. Писав листи. Гнатюк захорував, біда! 
Вчасно ліг спати.

8 [січня 1910 р.]. Сніг упав знову; до міста не виходив, писав 
статі для “Села”; роздумував над заставом дому. Ввечері пішли в театр 
(“Алеко” і “Касандра”); було досить не інтересно, особл[иво] “Алеко”. 
Вчора рішив перенести контору ЛНВ сюди; Котик впросився, щоб 
віддати йому кухню.

9 [січня 1910 р.], суб[ота]. Заг[альні] збори Наук[ового] 
тов[ариства], дуже гладкі. Я відмовився -  не прийняли; вибрали 
одноголосно; неприємно, що не вибрали Сашу; Романович показує 
зовсім мало активности. Незносно-комічно держав себе Тимченко. А 
“Село” під суд! Мб. Опатовський умисно підводить Флорінского. На 
обіді була Марія Конст[ятинівна], оповідала і плакала.

10 [січня 1910 р.], нед[іля]. Рано їздили наші до Анни 
Платон[івни], заспокоїти її. Вечером в клубі, пішов і я, й дуже жалував, 
бо Чикаленко постарався зіпсувати мині гумор, оповідаючи ріжні 
свинства, виписувані Піснячевським на мене. Дуже щирий лист 
Винниченка.

11 [січня 1910 р.]. їздив платити векслі, теж в справі плянів, 
їздив до банку і до Максимова, дуже втомився. Контора перейшла 
вчора до нас на подвір’є. Кепський гумор від вчорашніх “затроєних 
шпильок” Чикаленка побільшив ще божевільний лист Кулішевої, і 
секція, де зобрало нас читаннє Куліша, а потім стали розходитися.

12 [січня 1910 р.]. Знову подорожі по банках і нотаріусах. 
Вечером баль “Села” у Бабулідзе, не особливо приємно. Чикаленко вів
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радянську розмову з своїми співробітниками і каркав -  пророчив 
“Селу” половину передплатників, упадок преси етц. Досить се все 
лишило неприємний осад, тим більше, що цифри “Села” і ЛНВ дійсно 
не особливі.

13 [січня 1910 р.]. Був захоплений передвиїздною горячкою, 
їздив по місту, подав заяву в Зем[ельний] банк, був у старшого 
нотаріуса], у консула, той закликав на розмову і під вражіннєм 
енунціацій намісника все роспитував про російських] агентів в 
Галич[ині]. Я сказав, що скільки знаю -  нема їх; досить прохолодив 
його, сказавши, що Бобж[инський] зовсім не прих[ильний] Русинам.

14 [січня 1910 р.]. Не встигну сьогодня виїхати. їздив з Галею 
до старшого нотаріуса]. По обіді прийшов Петрушка і зворохобив мою 
душу проспектом позички на 4%.

15 [січня 1910 р.]. Поїхав з Б[...] до нотаріуса, зайшов до того 
агента по позичці 4%-ій, потім до Ігнатовича, чи він чого не чув. Той 
теж дуже заінтересувався. По полудні сів писати фелєтон для ЛНВ 
(“Слово на малодушних”), написав його душком, закликав Мар[инцю], 
Галю і П[авла] Ф[илиповича], щоб послухали; досить несподівано 
прийшла мені сьогодня ся гадка, їздивши по банках. В[асиль] 
Григорович] привіз коври.

16 [січня 1910 р.]. Ще їздив до старшого нотаріуса, тут теж 
стратив ціле передполуднє, і ще не скінчив. Потім зводив рахунки з 
Галею і з Вас[илем] Григоровичем] за коври.

Посмущали наші душі сі килимки, нараз від Амвросієва і 
Капніка попривозили; не було вже грошей -  а платили баснословесно... 
Яко тако зібравшися, поїхали на двірець. Прощалися модерно -  
від’їхали ліфтом, Мама провожала на горішній площадці, була щось 
дуже сумна. Чекали ЛНВ, ще встигли на двірець привезти. Дуже 
запізнилися з ним, затягнули неможливо, і на зламану голову 
приготовили 500 примірників].

17 [січня 1910 р.], неділя. їхалося добре, хоч було досить тісно, 
бо для економії стали давати від 4-х днів мікст замість цілого вагона. 
Спав як ніколи, здається, переїхали добре границю, мали маленьке 
купе і не счулися як доїхали; я читав “Сагайдачного” Чайківського. 
Вдома все добре, тільки холодно. Козловський прийшов вечером. 
Нічого нового.

18 [січня 1910 р.]. Оголошення про виклади не було 
виставлено, тільки в Ак[адемічному] Домі і дуже мало було, а я ще 
помилився годиною. Але все таки було кількох. Заходив до декана 
спитати про урльоп -  сказав, що урльоп підперли, а підмогу зіставили 
міністерству рішати, бо просять тільки за незаможних професорів; я 
здивувався такому загляданню до кешені. Спитав за габіліт[аційну] 
комісію Том[ашівського] -  будуть чекати Дембінського! А перед тим, 
як він був у Львові, казали, що нема часу. Полагоджував коректи етц.



ЩОДЕННИК М. ГРУШЕВСЬКОГО ЗА  1910 Р. 103

19 [січня 1910 р.]. Написав статю для “Села” і уложив нумер. 
Розмахуюся до Історії, але все “біжучі справи” на заваді. Був 
Цегельський, оповідав політіца.

20 [січня 1910 р.]. Джиджори нема, ані слуху. По обіді лекція і 
виділ, все дуже гладко і гармонійно. Гнатюк не приходить, хорий.

21 [січня 1910 р.]. Викладав дві години, літопись. Потрохи 
беруся до Історії. Малисьмо зійтися з Цег[ельським] в кав’ярні, але 
розійшлися. Ходив з рахунками. Спілка столярська вдруге предложила 
заплачений рахунок. Припадком знайшов запись. Дуже ми позапускали 
наші рахунки за тими переїздами. Общественная] Польза заїхала мене 
жаданнєм, щоб я погасив вексель на 25Л. Відтелєґрафував їй.

22 [січня 1910 р.], п’ятниця. Була статистична комісія і секція, з 
огляду на від’їзд Том[ашівського]. Досить праць, досить роботи 
наукової. Обрадили том Статистичного] збірника.

23 [січня 1910 р.], субота. Викладав, потім в університетській] 
бібл[іотеці]. Потроху війшов знову в роботу коло Історії, перерва дуже 
розірвала мині все. Пополудні мало бути засід[аннє] Учит[ельської] 
Громади, але розстроїлось, даремно перейшовся. Зате вечером з 
добрим смаком попрацював.

24 [січня 1910 р.], неділя. Коло Історії. Зрана несподіваний 
гість -  консуль Данилов, дуже нещасливий, дуже вдячний, що я 
прийняв! “Я не сподівавсь, що приймете”, двічи повторив. “Тут такі 
неприємности, так набрукано (?)”. Оповідав про афронт від політех
ніків. Сидів довго, а мині треба було на засіданнє бібліограф [ічної] 
ком[ісії], телефонували, нарешті пішов. Засіданнє б[уло] інтересне -  
приділили бібліографії від р. 1901 Возняку і Дорошенку, плів Назаріїв. 
Розстроїв калєнд[ар] “Села” і номер (4) -  боюсь, що сконфіскують, 
поставивши на календарі, що то додаток.

25 [січня 1910 р.], понеділок]. Завдяки польським запустам не 
викладав і за сі дні вгризся досить глубоко в І том; виберав фактації 
Маркварта етц. Не виходив нікуди.

26 [січня 1910 р.]. Одержав рукопись російського] перекладу 
Історії й починаю по троху переглядати. На дворі весна. Писав цілий 
день статі для “Села” (вступну і про Полуботка).

27 [січня 1910 р.]. Як передчував я -  дійсно сконфісковано 
календар і з ним чомусь і №4 “Села”?! Стараюся не брати дуже до 
серця, по американському принціпу: не брати до серця невдач. По 
полудні б[уло] засід[аннє] Учит[ельської] Громади, потім істор[ичної] 
секції й археографічної] ком[ісії]. Докорив Лозинському, що злаяли 
Поґодіна. З Фр[анком] балакав в справі видання Пам’яток -  він туди 
передруковує з нових видань.

28 [січня 1910 р.]. Хоч старався не піддаватись, але загалом 
якось і фізично і морально впав в мерехлюдію. Викладав, але також 
досить неударно. Писав листи, правив російське] виданнє. Приходив
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екзекуційник за податком, се вперше мині трапилося! Прислав 
Кревецький нумер [...] з вступною статею на мене.

29 [січня 1910 р.]. Працював коло І тому, російського] і 
українського, ввечері взявся до писання статі до Мазепинського тому. 
Мар[инця] будує плян подорожі з Галею з огляду на нові натиски зі 
сторони Шамраєва.

30 [січня 1910 р.]. Свято, не виходив нікуди. Мете сніг. Писав 
статю до Мазепиного тому, листи. Плянували маршрут для подорожі 
до Італії -  на другий рік! Ввечері був Козловський і Залізняк. Нічого 
особливого.

31 [січня 1910 р.]. Працював цілий день коло статі про Мазепу; 
Історія відложена. Страшенно я заграбаний всякою роботою. 
Пополудні був у консуля, неінтересний панок.

1 [лютого 1910 р.], понеділок. Викладав, потім заходив до 
гіпотеч[ного] банку. Тісненько нам на гроші, все викачувалося в 
будову. А тут ще нове піанино Мар[инця] мусіла взяти для Кул[юні]. 
Кул[юня] грає не завсіди охоче, але охотиться, а Мар[инця] огірчується 
як бачить її неохоту. Докінчив статю про Мазепу, взявся до “Села”.

2 [лютого 1910 р.]. Займався “Селом”, потім був на засіданні] 
комітету для приватних] шкіл, просили приходити і бути головою 
екзекутиви; взагалі забігали досить, з ріжних боків -  Озаркевич, з 
огляду на недалекі збори Просвіти, етц. Говорив я з ними про виплату 
залеглостей Просвіти.

3 [лютого 1910 р.]. Мав день дуже запханий. Зрана мав 
екзамінувати Проціва і Торонського, але Торон[ський] з причини 
хороби не прийшов; полагоджував коректи. По обіді мав рендез воус з 
Романчуком, страшенно прикре вражіннє: старий знов підняв справу 
ареопагу, “к[от]ра була вже введена в житє, а Ви добродію її 
зруйнували”; запевняв, що майорізації не буде, бо як хоч одно 
Т[оварист]во не пристане, то вже нічого не буде, -  але сам же 
прорвавсь, що в загально-народ[них] справах треба одностайности. 
Друга справа -  потреба тайної організації, яка б пильнувала, щоб 
студенти здавали іспити, “аби інтелігенція зростала” (хто не здав 
іспиту очев[идно] не попав в інтелігенцію)! Потім засід[аннє] секції й 
спілки, по ній в Штуці мав розмову з Цегельським. Оповідав, що 
союзники К[остя] Левицького щось дізертірують, і навіть Бачинський 
“грубить”, мб. інтересне оповів, що цісар положив свого часу вето на 
вибір Ганчакевича (?) і помилував Січинського тому, що йому 
представлено (потвердили розіслані офіцери), що Потоцкого вбито за 
те, що підтримував москвофілів.

4 [лютого 1910 р.], четв[ер]. Викладав, зрана готовився, і тільки 
пополудні міг вернутися до І тому. Неприємно, що ЛНВ дуже 
спізнюється, і взагалі нема порядку, ніяк не наладиться.

5 [лютого 1910 р.]. Читав книжку Пайскера і невважаючи на



ЩОДЕННИК М. ГРУШЕВСЬКОГО ЗА 1910 Р. 105

всю фантастичність її, зробила на мене дуже тяжке вражіннє. Не вихо
див нікуди і працював коло І тому. На дворі тепло. Против нас буду
ються, але поки що не дуже докучають. Заїхали Калитовські -  на ніч.

6 [лютого 1910 р.]. Викладав, заходив до бібл[іотеки] і до 
Тов[ариства] ІЩевченка], де ніяк не поросплутаю рах[унки] ЛНВ, 
к[от]рі заплутав дуже основно Козловський. Вгризаюся в І т. -  до нової 
перерви!

7 [лютого 1910 р.]. Збентежив сильно циркуляр Столипіна в 
справі інородчеських товариств; се може бути погром для українства, 
як Київ[ська] адміністрація не обстане.

8 [лютого 1910 р.]. Не викладав, працював над І т[омом]. 
Вечером приїздив Озаркевич, виложити провідні ідеї своєї реформи 
статута Просвіти, і передав мині проект. Як бачу, Просвіта чує дуже 
себе слабко з огляду на концепцію Сільського Господаря в тій сфері, де 
вона мала атракційну силу для селян -  економічній.

9 [лютого 1910 р.]. Потішив мене Пав[ло] Ф[илипович] 
звісткою, що конфіскату знято. А то взагалі я в якомусь трохи 
пасмурному настрої був. Хоч на дворі як раз радісно, весняно. 
Валяться наші бетони, треба репарувати. Приїздив Беднарський. Цілий 
день стратив на коректу Франса, кепсько дуже перекладеного, не 
справленого в рукоп[исі], і вчасти присланого мині в першій, 
незвичайно лихій коректі. Трохи не росхорувався.

10 [лютого 1910 р.]. По вчорашнім Франсі справді не здоров. 
Мусів далі займатися кураціями, відложивши І т. -  писав для 
Мазепиного тому, робив коректи. По полудні питав Торонського, потім 
засідав в Т[оварист]ві, на виділі й секції.

11 [лютого 1910 р.]. Зрана писав статю для “Села” й 
полагоджував всячину для нього, потім викладав, потім пішов до 
Акад[емічного] Дому, де прийшла пака з річами для музею; прийшли й 
Мар[инця] з Кулюнею. Музей починає зовсім пристойно виглядяти. По 
полудні приїхав консул і зайняв кілька годин. Читав коректи Мазе
пиного тому, етц.

12 [лютого 1910 р.]. Засідав в Шк[ільнім] союзі -  так мене 
кепсько справили, що був на Дністрі, потім нарешті знайшов їх в 
Просвіті; роздали реферати етц.

13 [лютого 1910 р.]. Викладав. Взявся до писання статі для 
ЛНВ про фінансову еру. Похолодніло знову. Безгрошів’є; з кількома 
коронами, для марту, хочу дотягнути до першого.

14 [лютого 1910 р.]. Може бути, що через масу праці, яка мене 
прибиває, і через трудноту спеціально І тому, що все зростає, якось я 
себе чую мелянхолійно, невдоволено, все мені приходять гадки, що 
моя робота пішла на марно, що я неудачник етц. А до того сі сумні 
вісти з України! Телефонував Цегельський, що К[ость] Левицький 
поручає йому поінформуватися у мене, чи не виступити б їм з якоюсь
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інтерпеляцією по поводу Столипинського циркуляру. Я відповів, що не 
хотів би ніяких конференцій з нашими послами, нехай інформуються 
безпосередно у Укр[аїнців].

15 [лютого 1910 р.]. Не читав, щоб скорше вилізти з біжучої 
роботи, яка мене задавила. Пишу рецензії для Зап[исок] і статю для 
ЛНВ.

16 [лютого 1910 р.]. Докінчував статю для ЛНВ, одначе 
здається якоюсь кошиковою. Беруся нарешті знову за Історію -  не 
знати чи надовго. Романчук телефонував вчора, що хотів би 
побачитися, я визначив на нині; але потім, підозріваючи, що се К[ость] 
Левицький його вислав, відмовив.

17 [лютого 1910 р.]. Засіданнє секції, читав Панейко, 
затягнулося, так що не відбулося засід[аннє] статист[ичної] ком[ісії] і я 
спізнився на рендез воус з Цегельським.

18 [лютого 1910 р.], четв[ер]. Викладав -  літопись читану як 
все. Про ПУК5 написали, що буде дозволена условно; все ж 
спокійнійше. Розбалувалися. Писав статю для “Села”. Чудесно, що 
зняли арест, але страшенно прикро, що судові справи тягнуться, і сим 
контора дуже нервується. Дуже був розстроєний я.

19 [лютого 1910 р.]. Було засід[аннє] Шк[ільного] Союзу, потім 
анкети Просвіти для зміни Статута. Виступив я з критикою, признаючи 
сей момент не відповідним для відібрання безпосереднього. Дуже 
енерґічно підтримував мене Залізняк. Бачинський боронив реформи.

20 [лютого 1910 р.]. Викладав. Взявся до читання перекладу 
Історії. Знову стало тепло і приємно. І в кілька день по 1 уже взяли з 
каси, бо заплатили за піанино, і ждемо свіжих грошей. Кілька день 
дуже займає мене гадка про Історію.

21 [лютого 1910 р.]. Дуже займала нас справа репарації вілі. По 
всяких відтяганнях і страхах рішився я взятися до репарації -  
збудовання нових ґанків, бо вже все страшенно пообламалося. Мав 
прийти поглянути Пежанський, але не прийшов.

22 [лютого 1910 р.]. Викладав і перервав на запусти. Народ 
зааферований чутками про університет. “Село” йде слабо, ЛНВ нічого.

23 [лютого 1910 р.]. Пишу рецензії, полагоджую курренції, 
всячину. Прийшла звістка про смерть стрия Маринці Вояковського.

24 [лютого 1910 р.]. Було засід[аннє] Учит[ельської] Громади, 
потім секції, де предложені були праці Залізняка і Дорошенка, потім 
на комісії статист[ичній] я постав[ив] пропозицію на вибір нового 
голови, пропонуючи Охримовича; пропозиція була прийнята. Трохи 
було шкода за комісією, бо добре йшла останнім часом, але се треба 
було зробити.

5 “Первая учебная книга церковно-славянского языка” -  підручник, 
написаний батьком М. Грушевського. Мав від 70-х років XIX ст. до початку XX ст. 
більше тридцяти перевидань.
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25 [лютого 1910 р.], четв[ер]. Коректи ЛНВ, в великім числі,
статя до “Села”. Студенство підіймається. Принесли відозву
Шк[ільного] Союзу до редактовки.

26 [лютого 1910 р.]. Засіданнє Шкільного союзу, на анкету 
Просвіти не пішов. На обід закликав сьогодня Залізняка, щоб 
порозумітися. Читав коректу своєї статі ЛНВ, вона зовсім гладко 
читається; не зміняв, нехай іде як єсть, хоч би й гнівалися.

27 [лютого 1910 р.]. Зачав з полудня писати статю з приводу
Столипін[ського] циркуляру, йшла нині дуже. Читав коректи і всяку 
біжучість. Галя пише, що з заставом затяжка, Саша -  що потребує 
грошей. Безгрошів’є, по цілій лінії. Просвіта обіцяла, обіцяла, водив 
мене Озаркевич з Бриком, і кінець кінцем сказав, що то він
неофіціально мині обіцяв.

28 [лютого 1910 р.], неділя. Була студ[ентська] депутація, і 
Колеса на той же час приїхав, говорили про протест професорів против 
польоніз[аційних] плянів. Я читав коректи, писав листи, статю в ЛНВ.

1 [березня 1910 р.]. Прийшовши на виклад, застав
Долинського; шукав піделя -  годі допхатися; страшенно запружено все
студентами; тоді пішов просто до Долинського, він уступився. Але я 
читав всього з 1/4 год[ини], бо весь час тріскали дверами. Пішов в 
університетську] бібл[іотеку]. Потім робив в городі; було тепло, але 
під вечір пішов дощ із снігом, і всі ґазони побіліли -  а вже й жасмини 
починали пускати. Зрана докончив і відіслав статю до ЛНВ.

2 [березня 1910 р.], второк. Писав статю в університетських] 
справах для збірника. Щось мині здається, що сим справом6 справа 
може бути виграна, дуже добра позиція -  що вони провокують, і 
взагалі університетські] справи на порядку дня.

3 [березня 1910 р.]. Засідання секції й вид[іл] Спілки. Займався 
Записками. Пежанський оповідав, що Бромбінский (?) конче 
настроюється, аби старий університет розвалити, “инакше могли б 
Русини дістати”. Працюю коло Історії І.

4 [березня 1910 р.]. Писав статю для “Села” і цірцуланду в 
університетській] справі. Професори пристали з виїмком Стебель- 
ського -  казав, що мусить порозумітися з Дністр[янським|, “а зрештою 
виїздить”. Читав по київській археольоґії. Сконфісковано ЛНВ.

5 [березня 1910 р.]. Робив в городі, гарна погода, писав статю 
для “Села” [про Кониського], листи і всячину. Заходив Франко, не 
баламутив, приніс для ЛНВ Мелєаґра; казав, що докучають йому 
галюцінації (голоси) і не дають працювати, але здоров і нікуди не 
збирається, аж на осінь до Криворівні. Приходив Пежанський, огля
дати хату -  що треба репарувати.

6 [березня 1910 р.], субота. Прийшли нарешті коректи

6 Так у тексті; можливо мало бути “разом”.
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Кіев[ской] Руси, перші стовпці; відложив одначе, бо займався т. І -  
роботою над текстом Історії і усильно відписувався.

7 [березня 1910 р.]. Взявся до коректи (і ревізії тексту) 
Кіев[ской] Руси, і робив над сим цілий день, навіть з приємністю; 
песимістичні гадки якось поховалися (а перед тим мене були дуже 
обсіли). Казали, що бачили під фірткою Джиджору, але не з’явився; він 
весь сей час, від свят не подавав ніяких вістей про себе, хоч обіцяв на 
Йордан уже бути в Київі; і я лишив його в спокою.

8 [березня 1910 р.]. Прийшов Антон (?) з дівчатами і взялися до 
робіт в городі єн юранд. Тепло. Я одначе пішов зрана до 
університетської] бібл[іотеки], щоб зробити дещо для коректи, і 
працював там до обіда.

9 [березня 1910 р.]. Приходив якийсь панок від Жиховича, 
щось як технік студент, оглянув, що хочемо будувати. Я працював коло 
т. І.

10 [березня 1910 р.]. Ходив до університетської] бібл[іотеки], 
думаючи, що то останній день, але вона вже не функціонувала; але 
б[ула] відчинена і я пропрацював до 1-ої год. З’явився дійсно 
Джиджора, толкувався, що очи йому боліли, тепер готов їхати до 
Москви, як я не против того. Розуміється, я сказав, щоб їхав. Було 
засід[аннє] секції. Барвін[ський] чогось схотів сповістити мене про 
гарний вислід інспекції Рогатин[ской] гімназії. Зайшов я трохи на 
філол[ьогічну] секцію, де Бирчак реферував свої фантазії про метрику 
“Слова о п[олку] Ігоревім”.

11 [березня 1910 р.]. З огляду на замкненнє бібліотеки етц, 
взявся до писання вступної глави до енцикльопедії. Професорів вчора 
обнесли заявою, але зворохобився Дністрянський -  очевидно аж тепер 
повідомлений Колесою, і зажадав, щоб заяву йому наперед прислано. Я 
післав, просячи аби з Колесою підписали і вернули.

12 [березня 1910 р.]. Засідав в Шк[ільнім] Союзі, була досить 
неприємна діскусія з приводу протесту Педаґоґ[ічного] тов[ариства]. 
Потім з Цегельським пішли до Штуки; оповідав він про лячне вражіння 
від своєї статі; завів балачку за орган, що “Нар[одне] Слово” можна 
купити за 7 тис. Перед засід[аннєм] Шк[ільного] Союзу хотів я бути на 
засіданні] Кредитного] Союзу, але вони справилися щось за пів 
годину, -  на 3-ю б[уло] визначено, а до 4-ої вже були й розішлися.

13 [березня 1910 р.], суб[ота]. Заходив Джиджора, я попросив 
його на обід. Ввечері було зібраннє в справі підмоги студентам. Було 
трохи неприємно, що делегатів молодіжи б[уло] мало (потім пояснили, 
що мало запросили), і декого Білецькі не поставили в лісту 
запрошених, інде і нас (Паньківського, Бачинського). Лукіанович 
попереджав, що буде опозиція проти заснова[ання] Товарист[ва], тим 
часом я виставляв аргументи за заснов[аннє] комітету, і опозиція як 
була справді, то розмахнулася в пусте.
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14 [березня 1910 р.]. Обідав Джиджора, оповідав м. ин. про 
розмову Бобжинського з К. Левицьким перед різдвом -  що він приїхав 
сказати гадки про перспективу виборів, К. Лев[ицький] запитав, які 
вигляди, Б[обжинський] сказав, що більш меньш статус кво -  “але 
панове велику помилку зробили, попираючи сіонистів -  роздражнили 
Поляків”. К. Л[евицький]: “а що ж би ми дістали за відступи”. 
Б[обжинський] -  “Ну, один мандат, к[от]рий стратили”. К. 
Л[евицький]: “Мало”. Б[обжинський]: “Ну що ж?”. К. Л[евицький]: 
“Аби правит[ельство] поводилося зовсім льояльно і утримало (?) 
Маркова і Дуд[икевича]”. Б[обжинський]: “ Ну, віє Пан, то дало би сі 
зробіць!”.

15 [березня 1910 р.]. Вирядив сьогодня Джиджору. Дістав 
дозвіл для Залізн[яка] і до арх[ива] Іностр[анньіх] Д+л. Працюю над 
статею про українознавство], листи писав, Залізняка мобілізував.

16 [березня 1910 р.]. Правив коректи К[іевської] Рус[и] -  
зверстані перші аркуші. Безгрошів’є обсіло з усіх боків. Просвіта, 
здається, на злість зовсім нічого не хоче платити. Аж незносно, так 
нема грошей.

17 [березня 1910 р,]. Сьогодня був день без засідань; ходив до 
університетської] бібл[іотеки], переглядав книжки. Холодно, сніг і 
всяка пакість.

18 [березня 1910 р.]. Виправив Залізняка. Був без телєфона 
цілий день, аж тепер видно, як призвичаївся, як без рук зовсім.

19 [березня 1910 р.], п’ятниця. За ріжною дрібною роботою 
мушу перервати статю про українознавство] -  коректи етц. Думав ще 
поробити над козаччиною перед виїздом трохи, але не буде часу!

20 [березня 1910 р.]. Ходив з векслями до Лілієна. Саші післав 
купони. З позичкою в Київі затяглося зовсім. Чикаленко писав, щоб 
“Селу” тон понизити. Був у мене Дністрянський, я розтолкував йому 
унів[ерситетську] справу, що йшла дуже туго; він все звертав на те, що 
можна випросити екстраордін[атуру] Верзаловському (?) і 
Рудницькому. Проговорився, що, хотячи дістати ордінатуру, не хотів 
би експонуватися в унів[ерситетській] справі.

21 [березня 1910 р.]. Саша пише, що розклеївся зовсім! Кликав 
до себе на розмову. Заміри (?) в справі обструкції Стебельського й 
ин[ші] причини.

22 [березня 1910 р.]. Бідному Котикові синок умер, от прик
рість! Написав йому зараз. Ходив до декана, кажуть, що єсть урльоп. 
Питаю, чи не можна скликати тепер комісію для Томашів[ського] -  
відмовляється неприступністю Дембінського. Крутійство.

23 [березня 1910 р.]. Зачав писати статю про Костомарова, до 
ЛНВ, але прийшла коректа Кіев[ской] Руси та й застрягло все. 
Прийшла з уч[ительського] комітету рец[ензія] на ПУК, як здається, 
пуста справа. Стебельський скапітулював і написав, що хоче писати
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заяву -  к[от]ру перед тим рішучо не хотів підписувати.
24 [березня 1910 р.]. Було засід[аннє] Учит[ельської] Громади, 

потім Спілки і Виділу, нічого особливого. Учит[ельська] Громада дуже 
фінансово слабо стоїть, я хотів сю справу порушити, але Білецький 
касієр, нічого не знаючи, став запевняти, що все добре етц.

25 [березня 1910 р.]. Досить несподівано для самого себе 
взявся робити реєстр ілюстр[ацій] для Попул[ярної] Історії, постановив 
не давати композицій, а самі автентики. Кліші можна буде зробити 
почасти тут, почасти в Росії. Се розмахала мене так справа географії, 
к[от]рою мусів зайнятися, бо зовсім застрягла.

26 [березня 1910 р.]. Прийшла реляція з Москви від Залізняка, а 
Галя поїхала несподівано] до М[оск]ви, не знати, чи Саші так недобре, 
чи що. Правив коректи Кіев[ской] Руси, був на засіданні] Спілки 
“Діла”, балакав з Дермалем про популярну Історію. Ввечері прийшла 
телеграма Общественной] Пользи, що ПУК вийде за 2 тижні. Від 
зворушення з того всього (!) не міг спати.

27 [березня 1910 р.]. Відіслав ріжні свої еляборати, приго
товлені для Шк[ільного] Союзу. Брик має дуже мало часу, не пола- 
годжує справ на час і умисно відкладає засідання; а тим часом, 
заініціювавши, треба проводити енергічно.

28 [березня 1910 р.]. Неділя. Пишу статю про Костомарова -  
для ЛНВ і Наук[ового] тов[ариства] київського; якось пиняво, нема 
енергії, заїдають “біжучі справи”. Стебельський прислав лист, що хоче 
прилучити до заяви нашої, незнати, чи студенти так поміркували.

29 [березня 1910 р.]. Весна кисне, холодно та вітер, досадно, 
що не поїхали скорше. Заходив до декана, чи не може відбутися 
комісія габілітаці[йна] для Томашівського -  вимовляється далі, що 
нема Дембіньского. А урльоп мині прийшов, хоч і без підмоги -  панове 
колєґи бодай тим зробили собі сатисфакцію.

30 [березня 1910 р.]. Дописав статю про Костомарова і став 
підчитувати ріжну літературу, що назбиралася за той час. Приходив 
майстер до будови, на погляд досить імовірний. Біда тільки, що грошей 
все нема і з київським залогом затяжка.

31 [березня 1910 р.]. Засіданнє спілки і виділу, викінчили 
баланси, обговорили справу книгарні й випозичальні. Тяжке безгро- 
шів’є з причини, що Тов[ариство] Педагогічне і Просвіта не заплатили, 
разом понад 50 тис. кор.

1 [квітня 1910 р.]. Четвер. Зачав сьогодня виклади літнього 
курсу, з огляду на глухий час замовив собі декого, але непотрібно, бо і 
без того поприходили. Брик хотів засід[аннє] Шк[ільного] союзу ще 
відложити, але я настояв, і на завтра скликано. Писав статі для “Села”.

2 [квітня 1910 р.]. Засід[аннє] Шк[ільного] Союза вийшло над 
сподіваннє бурхливе, бо Макарушка поставив справу утраквізації 
учит[ельської] семінарії, бажаючи, щоб ІЩкільний] Союз санкціонував
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се і взяв Педаґ[огічне] Тов[ариство] в оборону перед суспільністю; але 
натомість прийшла резол[юція] Раковського -  поручите Педагогіч
ному] Тов[ариству], щоб ніколи не переводили утраквізації. А Мака- 
рушка образився жестоко на Білецького.

3 [квітня 1910 р.]. Викладав знову; працював в бібліотеці. 
Дописував огляд українознавства для Енцикльопедії. Знову тепло. Взяв 
урльоп.

4 [квітня 1910 р.], неділя. Було досить ріжного народу, 
прийшли несподівано Охримовичі, він оповів, що кидає Дністер і 
відчиняє канцелярію. Приходив Пежанський з майстром, оглянули 
плян робіт.

5 [квітня 1910 р.]. Мобілізуюсь, набираю Історії єлико можаху,
і кліше, бо не знаю, коли знов до Київа поїдемо. Полагодив Записки кн.
II.

6 [квітня 1910 р.]. Виїхали не дуже гладко, не було купе, пакер 
не хотів забрати до вагону що я казав, за те на границі Баум добивався, 
щоб пост[ові] (?) не заглядали до річей, і справді майже не дивились, 
їхалося зовсім добре. На виїзднім я прочитав, що Василенко, 
Данилевич і Лобода робили Костомарів[ське] засіданнє в Несторі -  а 
мене тягнуть! Хотів зробити баталію й скинутися, але що зробиш з 
народом!

7 [квітня 1910 р.]. Заїхали добре, але я мало спав, заболіла 
голова. Не виходив нікуди. Розбирав річи й слухав, що сталося. 
Сіренько в погоді і в настрою.

8 [квітня 1910 р.]. Закрито Просвіту! Оповідав Ж[ебуньов] 
(потім), що Гірс і Трепов дуже того не хотіли, але мусіли, бо 
черносотенці петербурські наперли на Столипіна. В роботі се, певно, 
нічого не змінить, але щоб не пригноблювало духа. Нехай вороги не 
тішаться!

9 [квітня 1910 р.]. Працюю над коректами та кореспонденцією. 
Засіданнє Наук[ового] тов[ариства] випало добре, хоч було призначено 
на дуже некористний час, коли молодіж роз’їхалася, а в той вечер був 
останній симфонічний] вечер, та й ще дощ почав. Але авдиторія була 
дуже поважна; тільки що не видержували на чулі слівця кінцеві і проти 
оголошення били браво. Дуже протяглося.

10 [квітня 1910 р.]. Було засіданнє ради, в досить повнім 
складі, і досить гладко, полагоджували біжуче. Шрамченко дуже 
діяльний касір; Стешенко пробував передати йому секретарство, але 
даремно.

11 [квітня 1910 р.], неділя. Панахида по Кропивницькім в 
Волод[имирськім] соборі. Страшенно вразило мене, що на сю панахиду 
Гр[игорій] Коваленко приніс вість, що Чупринка покінчив життє -  того 
ж дня по панахиді були похорони ще иньшого самовбійника -  
Полуяна. Надія ще, що Чупр[инка] змістіфікував.
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12 [квітня 1910 р.]. їздив в банк і в канцелярію] губернатора, 
потім в Лавру, розшукав справщика, потім розшукував фотографії, але 
дуже мало що вдалося знайти, страшенно занедбано. Взявся до писання 
історич[ного] огляду для енцикльопедії. Був в науковім тов[аристві] -  
зробила нам афронт пруська академія, не прийнявши обміну і грубо 
звернувши книгу!..

13 [квітня 1910 р.]. Приходив з поручением від Лисенка наш 
власний авіатор Косяненко; післав я його до Леонтовича. Гнітить 
безгрошів’є -  книгарня винна за книги мині коло 1000 і нічого не може 
сплатити, і з Львова нема. Савенко повів кампанію против Наук[ового] 
Т[оварист]ва, в “Кіевл[янине]” і “Московских] В+дом[остях]”, затріво- 
жило мене се, щоб не замкнули. Чикаленко оповідав з слів Леон- 
тов[ича], що Семир[енко] хоче пожертвувати на щось, особливо вона; а 
ся кампанія підриває віру в довговічність Наук[ового] тов[ариства].

14 [квітня 1910 р.]. Середа. На панахиді по Старицькім балакав
з Ор[естом] Лев[ицьким], знайшов невидану поему ніби Кухаренка. 
Тим способом склеїмо публ[ічне] засіданнє, з нього і з Черня- 
хів[ського]. Працюю потрохи над енцикльопедією -  і над коректами.

15 [квітня 1910 р.]. їздив до банку взяти купони й зміняти. 
Безгрошів’є. Приїхав Саша з Москви. Були на страстях, деякі тексти 
підходили досить добре під тему з приводу Просвіти. О 8-ій год. 
прийшов Леонтович, а по нім Чикаленко. Балакали про всячину. Я 
розвив плян народної енцикльопедії; Леонт[ович] обіцяв поговорити з 
Семир[енком]. Умовилися зробити засіданнє завтра, але Семир[енка] 
не буде. Згадував Леонт[ович] про його охоту пожертвувати, 
“подумайте, на що б”, каже, що тут не можна, хиба б у Галиччині. 
Особливо б подобалося завести десь україн[ські] виклади мови, в 
котрійсь гімназії.

16 [квітня 1910 р.]. Балакали з Сашею, потім прийшов Єрмаков 
наймати [квартиру]. Пішли на плащ[аницю]. Вечером засіданнє Ради 
тов[ариства] підмоги; грошей обмаль; Чикал[енко] вніс для 
Доман[ицького]. Я піддержав; натомість справа підмоги для 
педаґоґ[ічної] часописи Русових не пройшла; ін спе ухвалили для 
Лисенка 500 р. на видання, буде друкувати “Тараса Бульбу”. Потім 
пішли до чаю, не удалось поговорити про субсидію Наук[овому] 
тов[ариству], почав говорити, а Юл[ія] Владим[ирівна] перебила! 
Балакали знову з приводу Савенкових статей, від сих Чикаленкових 
говорень у мене все зістається неприємний осад.

17 [квітня 1910 р.]. Не виходив нікуди й писав енцикльопедію; 
Кулюня зайнята була убираннєм свого стола з дітьми. О 12 Мар[инця] 
збудила мене й пішли до церкви до причастя, по утрені пішли до дому, 
виходили на балькон подивитися на місто.

18 [квітня 1910 р.], Великдень. Виспалися досить кепсько, 
розговлялися єн фамілле, по 12-ій я пішов з візитами, застав Лисенка,
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Перетца, з к[от]рим і його жінкою побалакав [...], Леонтовичів -  де 
посидів довгенько, тільки розмова була неінтересна, потім у Стешенка. 
Вернувшися, мав того ж Леонтовича і Стешенків у нас, а вечером були 
у Черняхівських. Якось дошкулила мені фраза Савенка, що я обзавелся 
шестиетажним домом, повторена 27 цілою статею “Радою”, наче в сім 
щось негідне мене; а я так люблю сей дом, і пишний ним, як дарунком 
краси Київу, людям?..

19 [квітня 1910 р.]. Обійшов іще декого, посидів у Драгома- 
нової, потім Андрія Лисенка. Вечером була гостина у Стешенків, але я 
не їздив, пописав трохи статю для енцикльопедії.

20 [квітня 1910 р.]. Вибрались ми з Стешенком й Черня- 
хівським до Китаєва, до Вишинських, просиділи цілий день, верталися 
пішки, дощ не зловив нас, досить приємно удалося.

21 [квітня 1910 р.]. Було дощево і я, викупавшися, сів до 
писання, аж прийшла записка від Чикаленка: прошу ж Вас до себе 
зараз, люде Вас ждуть. Я не мав запрошення на се зібраннє. Чикаленко 
сказав тільки, що питав, чи мині можна бути, сказали, що можна, тому 
я не збирався бути, і думав, що се було вчора; діставши сю записку, 
тим меньше мав охоту йти, хоч досить досадно було, що в таке 
становище поставив мене Чик[аленко] перед людьми і дуже се мене 
розстроїло. Не виходив і писав статю для ЛНВ.

22 [квітня 1910 р.]. Скопом пішли з візитом до Олеся, не 
застали його, потім до Біляшевського, к[от]рого я досить гостро взяв за 
абсентованнє в Т[оварист]ві, але він прийняв се, спасибі, благодушно і 
навіть подякував. Потім поїхали до Анни Львовни, де було досить 
незносно, а ще мене розстроїв ізвожчик, аж я його вилаяв і дуже було 
мині неприємно. Ввечері був я в театрі на “Лякме”, дуже нудно. Зрана 
був Кошовий і Мод[ест] Левицький.

23 [квітня 1910 р.]. Були Русови, просили імени для “Світла” і 
балакали про всячину. Ввечері був Перетц, сидів дуже довго. Я 
прави[в] цілий день коректи львівські, майже до безчувствія. Заходив 
Шаповал.

24 [квітня 1910 р.], субота. Не виходив нікуди, писав “в 
большом количеств!)” листи і статю для енцикльопедії. Заходив 
Чикаленко, як ні в чім не бувало, дуже збентеживсь, що се було 
непорозуміннє і невже я і на його дивлюсь з подозріннєм, що се йому 
обидно, нехай спитаю людей етц.

25 [квітня 1910 р.], неділя. Рано прийшла звістка про смерть 
Едуарда англійського і Грінченка, остання дуже немило всіх нас 
вразила. Виходив, був у Русова, потім поїхали з Мар[инцею] і 
Кул[юнею] в Царський сад, а відти я ще до Леціуса зайшов. Писав.

26 [квітня 1910 р.]. Займався коректами. Мамині іменини, але

7 Так у тексті. Можливо, малося на увазі “вдруге цілою статтею в “Раді”.
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мама розстроєна приходою Зах[ара] Захаровича]. З обіду мусів вийти, 
бо приїхав Максимов. Ввечері був на Шевченківськім комітеті, мав 
місце в опері на “Ловцях перел”, але попав туди тільки на шапко- 
браннє; читав Шантеклєра, що подавав інтересні ідеї -  ненависть, її 
висшість над популярністю; ілюзії героя, що він робить історію, і 
глузуваннє як стимул енергії.

27 [квітня 1910 р.]. Писав, потім їздив на панахиду по 
Грінченку і перед тим до книгарні. Людей було дуже мало, тільки 
богомольці трохи заповнили церкву.

28 [квітня 1910 р.]. Засіданнє публичне в науковім товаристві, 
читав Черняхівський і Ор[ест] Левицысий, досить нудно і навіть 
ніяково -  ті дикі запорозькі погляди в поемі яуасі Кухаренка, було 
ніяково перед публікою, а яуідам Сукачев, мб. щоб заявити свою 
опозицію, замітив, що се віддає дуже добре “дух Запорожа”. Був Шраг. 
Балакали в справі Кулішевої. Було засід[аннє] ради, і потім ще 
вечеряли в компанії, Мар[инця] була дуже контентна. Вертали пізно, 
Жебуньов дігнав і занудив.

29 [квітня 1910 р.]. Семейственно їздили всі трамваєм в 
Видубицький монастир, дуже гарно і приємно. Тільки сухо і горячо 
взагалі тепер. Відписувався.

30 [квітня 1910 р.]. Засіданнє редакційне “Села” в садку, 
балакали собі приємно і по приятельски. Гехтера “роз’яснили” в “Раді”, 
я пропонував йому річну підмогу з Наук[ового] тов[ариства] 
Шевч[енка], але він вважав се для себе ніяковим. Зрана лазив “по 
ділам” безконечно.

1 [травня 1910 р.], субота. Збираємося; відложили одначе виїзд 
на второк. Писав Винниченко досить сумно -  що боїться, що піде в 
російські] письменники] і там загрузне, бо українському] суспільству 
чує себе зовсім чужим. А про Тесленка кажуть, що прислав лист, що 
кінчить з собою. Ввечері пішли на симфоніч[ний] концерт -  перший -  
в Купеч[еський] сад. Наші одначе не пішли, і ми з Мар[ницею] не зразу 
стрілися. Було дуже тісно і жаль, що не добре було чути Чайковського.

2 [травня 1910 р.]. Нікуди не ходили і вели семейні розмови, 
рахувалися то що. Я лише їздив на засід[аннє] секції о год. 1-ій, потім 
були заг[альні] збори і рада. Говорили про перейняте бібліот[еки] 
Просвіти, про евентуальні дальші атаки на Товариство етц. Настрій був 
поважний і згідний. Вертали разом з Василенком, я запропонував йому 
видавати далі Марковича, радо згодився.

3 [травня 1910 р.]. Я докінчив коректи етц. і зрану ж пустився 
странствувати. Був в Консуляті й балакав з консулом, він знов завів 
мову про москвофилів, я сказав про хибну тактику переслідов[ання] 
москвофилів, що їх підтримує польський] режім; се його дуже 
зааферувало. Говорив про Котика -  він обіцяв. Потім їздив я до Лаври, 
до коректора, і там же пообідав борщем і пирогом. Потім з
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Біляш[евським] їздив на розкопку двору Трубецкого і вечером потім до 
Мілєєва -  подивитися на пляни роскопок Десятинної церкви. 
Познайомивсь на роскопках з Стеллєцким, секретарем воєнно- 
іст[оричного] тов[ариства], оповідав, що пише про Хотинську війну.

4 [травня 1910 р.], второк. Зрана обрахувався тощо, потім 
поїхали до думи подивитися на моделі пам’ятника Шевченка і потім 
“увлеклись” і поїхали на Луковянку8 оглядати парцелі, там забавилися 
до 4 1/2, а встигли досить добре зібратися і вчас виїхали. Вночи було 
досить душно, але зрештою добре, тільки дорого, бо досить їхали і я 
доплатив за 4 місце.

5 [травня 1910 р.], середа. Заїхали дуже добре, і все пополудні 
скропив дощик. Шкода, що рож багато погинуло з ново запасаних і 
пересаджені грушки “думають”. Покрали нас трохи. Прийшов 
Козловсь[кий] і Залізняк і оповіли про “напруженнє“ на університеті. В 
ночи сподівалися комети, але ніхто її не бачив, хоч багато стерегло -  
було хмарно. Зрана пасмурно потім було.

6 [травня 1910 р.], четв[ер]. Робив коректу Кіев[ской] Руси і 
читав переклад; викладу не було, бо університет замкнено. 
Полагоджував щонайпильнійше. Були заг[альні] збори спілки “Діла” -  
не ходив.

7 [травня 1910 р.]. Переглядав Яґіча “Іст[орію] словенської] 
фільол[оґії]” і був обурений -  от чоловічок. Заходив Франко аж двічи; 
каже, що відкладає зайнятя, аж руки поправляться, тепер працює, щоб 
їх визволити. Посли приложили липкий плястер -  і загасили справу. 
Приходив Залізняк -  зовсім убитий; шкода, що не порадився зо мною 
був. Умовили їх відложити до кінця червня. А “Діло” друкує 
тріумфальні артикули. Огида!

8 [травня 1910 р.]. Викладав, заходив до декана, комісію для 
Томаш[івського] визначено на 30-е. Взявся до VIII тому -  виклади 
треба приладити; читав. Ввечері були Козловський, Залізняк і 
Мочульський. Балакав з Залізн[яком] про університет.

9 [травня 1910 р.]. Засів за писання -  VIII тому. Приємна 
відміна роботи, працюю “з насолодою”. Нікуди не виходив. Були 
панни наші тільки. В городі гарно; цвітуть бози і спіреї.

10 [травня 1910 р.], понеділок]. Ходив на поліцію, кликали -  
показується, що в справі незамельдовання в Криворівні. На почті 
дописав оцінку доктор[ской] праці Крип’якевича і лист до Общест
венной] Пользи. Викладав, потім був в Академічнім] домі; розболілася 
голова, але я писав багато, і нарешті в вечері вона пройшла зовсім.

11 [травня 1910 р.]. Я мусів відложити роботу коло VIII тому, 
яка почала мині дуже смакувати, бо треба було зайнятися коректами і 
правлением скрипту для Кіев[ской] Руси.

8 Так у тексті; можливо: “Лук’янівку”
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12 [травня 1910 р.]. Працював над Кіев[ською] Руссю, але 
потім обробившися, вернувся до VIII тому, щоб не відійти від сеї 
роботи, яка мині дуже подобається. Вечером засідав -  виділ, спілка, 
секція; але молодіжи не було -  поїхали на екскурсію з Рудн[ицьким], 
иньші не прийшли.

13 [травня 1910 р.], четв[ер]. Я встав в дуже добрім настрою і 
взявся до роботи, написав купу листів, але прийшов лист, к[от]рий нас 
приглушив зовсім -  про арешт, наложений на Анну Плат[онівну]; от 
нещастє; надіємося, що може се неправда. Писав статю про Рідну 
Школу.

14 [травня 1910 р.]. Ждали пояснення від П[авла]
Фил[иповича], але нема, написав лист, що робити -  аби конче сама (?) 
побувала у губернатора і просила. А тут дрібненькі укуси, що не 
пошанували Грінченка! Старався працювати.

15 [травня 1910 р.]. Зрана зірвалася буря, по довгій суші, пішов 
дощ. Я пішов на виклади. З студентських демонстрацій нічого, 
очевидно, не буде, попросту бояться. Розмовляв з Залізняком -  вони 
сьогодня йдуть до К[остя] Левицького за відомостями. Прийшовши, 
прочитав лист від П[авла] Фил[иповича], що дійсно арешт наложено 
без заміни, і то за мою статю. Се добило мене; ми пережили 
страшенний день -  страшенні дні, бо пишу я се в неділю. Одначе 
пішов на засіданнє Учит[ельської] Громади, відти на Головну пошту, 
подав телєґр[аму] до Галі, листи до Ямпольської і Лаврова.

16 [травня 1910 р.]. Спав кошмарно і цілий день сьогодня 
прожив під вражіннєм. Аж ось коли зловили мене! З утіхою пішов би 
висидіти сам. Але висуватися -  думаю, що погіршило б іще. Думав про 
ліквідацію. Прикросте і муки, які переживаємо, не пропорціональні з 
результатами. ЛНВ перенести назад до Львова і передати -  напр[иклад] 
Панейку, “Село” -  як не закриється тепер -  віддати Компанії київській. 
Говорив з Панейком на тему перенесення ЛНВ. Протестував він; про 
його редакторство я не казав. їде до Косова.

17 [травня 1910 р.]. Прийшла телеграма від Лаврова -  “іде на 
добре”. Се трохи нас потішило. Писав статю до “Діла” в універси
тетській] справі.

18 [травня 1910 р.]. Лист, що Ямпольську посадили! Маєш. 
Страшенно досадно на людей і на неї, що пасивно прийняла се все. 
Навіть Кулюня обурена: “Знайшла кого слухати! правительство!”.

19 [травня 1910 р.]. Прийшла телеграма, що Ямп[ольську] вже 
випустили, замінили на гроші. З першого разу здавалося, що однаково 
вже тої прикросте, що вона сиділа, що не загладить, але згодом 
заспокоєннє якось бере гору. Але досить уже сього, знову переживати 
що небудь подібне, не маючи ні в кім спочутя і помочи!

20 [травня 1910 р.]. Вчора б[ула] габілітаційна комісія в справі 
Том[ашівського]; як я й предвидів -  се лише розділено реферати; але
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Фінкель принціпіально прийняв. Пройшло без інцідентів; не знаю, чи 
умисно Ф[інкель] підніс, що у Том[ашівського] бачить той брак, що не 
був на ніякім більшім університеті, не присвоїв модерної манери 
історичної -  напр[иклад], як у Нордена.

21 [травня 1910 р.]. Обурюючі замітки К[остя] Левицького 
рішив відперти реплікою; але по київськім інциденті все се байка. 
Трохи заспокоївшися, полагоджував всяку біжучу кореспонденцію.

22 [травня 1910 р.], субота. Викладав, читав коректури, сидів в 
університетській] бібл[іотеці]. Вчора був у мене Колеса, ніби здавав 
справу; був збентежений, коли я заявив, що не вважаю тактику доброю
-  казав, що він не знав про переговори Народн[ого] Комітету з 
студентами етц. Засіданнє шкільного союза відбулося вчора в дуже 
малім числі, навіть Вальо, к[от]рий зайшов перед засід[аннєм] до мене
і настроїв мене дуже добре своїм оптимізмом -  теж не прийшов.

23 [травня 1910 р.]. Вернувся до роботи над VIII томом і засів 
над нею, все иньше відсунувши.

24 [травня 1910 р.]. Викладав і говорив з студентами. Сумний 
настрій між тою молодіжю!.. Відписувався з Общ[ественной] Пользею.

25 [травня 1910 р.]. Працюю без перерви над VIII томом. 
Обридливі подробиці арешту і увільнення Ямпольської! Присяг би 
пімсту, як би що небуть міг ще доложити до дотеперішнього свого 
напряму.

26 [травня 1910 р.]. Працюю над VIII т. багато й успішно, але 
настрій якийсь пригнічений, нема віри в себе -  депрімує сей тихий 
бойкот з одної сторони і цинічне ворогованнє -  з другої. Кинути б, 
зліквідувати всяку “публичну” роботу.

27 [травня 1910 р.]. Була комісія, секція і заг[альні] збори 
Вид[ілу], Спілки. Людей було дуже мало. Був Франко з безконечними 
своїми проектами передруків. Дощ захопив нас, верталися фіакром з 
Мар[инцею].

28 [травня 1910 р.]. Писав Галі з приводу київського інциденту. 
Лаврів нарешті дістав гроші, а то там теж і з сим мали бути якісь 
скандали -  навіть ЛНВ не випускали з друкарні! Козловський не 
пильнує, запускає виплати, компромітує Т[оварист]во. Горе та й годі.

29 [травня 1910 р.]. Викладав, заходив до книгарні, бачивсь з 
Романчуком; виходить, що Окунєвский питав місця для ужитку 
клюбового! Рішив написати з приводу сього до ьслюбу. Заходив Франко
-  він тепер часто заходить, а його крілі ще частійше, пожерли 
пуплянці, навіть рожі. І він досить прикрий з своїми фантазіями 
передруковування всячини.

30 [травня 1910 р.]. Працював усі отсі дні над VIII т., вчора 
минув тиждень. Виходив на засіданнє бібліографічної] комісії, досить 
малолюдне і мляве; Возняк докучав з прошениями за свою статю. 
Душно не зважаючи на дощ; не добре сплю.
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31 [травня 1910 р.]. Знов оштрафували на 200 р., але се вже не 
зробило особливого вражіння; жаль грошей, розуміється. Але 
прикрійший той загально безпросвітний морок реакції, що затягає всі 
горизонти, не лишаючи ніякого просвітку. Ввечері балакав з 
Цег[ельським], він має голову завернену Соколами і Січами; оповідав 
свою розмову в Клепиничах (?) з ґр. Рожнятовским чи що -  оповідав 
той йому, що Франц Фердінанд пер до війни під час босанської анексії, 
з тим щоб захопити по Дніпро і прилучивши до того Сх[ідну] 
Галиччину, зробити в Київі секундоґенітуру; а Поляки противилися. 
Се більш менш згоджується досить близько з тим, що припускав я.

1 [червня 1910 р.]. Всі сі дні працював інтенсивно над Історією, 
докінчую ту порцію, що мині потрібно для викладів сього семестра. 
Написав лист до клюбу, на руки Романч[ука] з приводу грубіанської 
репліки К. Левицького.

2 [червня 1910 р.]. Докінчив роботу коло VIII тому і відложив
-  мабуть аж до другого року. Було засід[аннє] виділу і Спілки, дуже 
гладке. Постановили зареєструвати] книгарню, поручити Дермалеви 
веденнє векслевої операції і дати кредит Київським] книгарням до 5 
тис. для обороту.

3 [червня 1910 р.]. Викладав, потім був на засіданні] 
факультету; декану пригадував скликати коміс[і]ю для Томашівського
-  забуває. Дуже затягли ЛНВ, тільки сьогодня прислали остатні статі.

4 [червня 1910 р.]. Читав коректи, відписувався; розмахуюся до 
популярної Історії; полагодивши невідкличне, хочу засісти за неї, -  хоч 
часами трачу охоту знову. Було засід[аннє] Шк[ільного] союза.

5 [червня 1910 р.], суб[ота]. Ходили всім домом до фотографії, 
потім на морожене, був і Залізняк і потім обідав у нас; балакав з ним за 
плян видавання часописійки, він дуже то горячо прийняв, досить мене 
тим здивував. Ввечері я зачав популярну історію!

6 [червня 1910 р.]. Зелені свята. їздили до церкви, потім я був 
на зборах Взаім[ної] помочи, досить цікаво. Писав листи. Від вчора 
похолоділо.

7 [червня 1910 р.]. їздили до Стрия, я вернувся о 8-ій; було 
дуже холодно, дощево, а я вибрався легесенько, застудився, потерпав, 
але якось угрівся й пройшло. Інтересні ревеляції нашої фінансової 
господарки оповідав Калитов[ський] і Савицький. Робив коректи в 
вагоні.

8 [червня 1910 р.]. Робив коло корект і коріґовання, потім коло 
популярної Історії, трохи вагаюся що до тону -  чи не занадто попу
лярний, і над нарративним елементом. Сумні новини від Лаврова; 
вразило мене теж роспорядж[ення] губернатора, що Вязлову мандат 
вигас.

9 [червня 1910 р.]. Не ходив нікуди, робив коло попул[ярної]
Історії.
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10 [червня 1910 р.]. Викладав, заходив до книгарні. З Дермалем 
оглядав кам’яницю в ринку ч.12.

11 [червня 1910 р.]. Приїхав Томаш[івський], досить слабий, як 
кажуть, зголосився через телефон; пригадую справу його габілітації, 
але без особливого] успіху.

12 [червня 1910 р.]. Окунєвский похвалився резолюцією для 
дальшої будови Академічного] Дому; заходив оглянути музеальні 
приміщення. Займає мене кам’яниця в ринку, що мині досить 
сподобалася; якби 100 тис. позички дістати від Семиренка, можна б і її 
купити, і дім збудовати для музея етц.

13 [червня 1910 р.]. Був Мочульський, балакали про купно 
кам’яниці в ринку. Досить добрий попит на ПУК.

14 [червня 1910 р.]. Був день 25 моєї першої повістки. 
Прийшло багато телєґрам; перша -  від Сінявського. Я викладав, 
забалакався з Гадячком, що показував мині фотографії Конишовецьких 
находок. Вислав лист Леонтовичу в справі позички 100 тис.

15 [червня 1910 р.]. Якусь тяжку депресію переживаю вже 
кілька тижнів, властиво від самого арешту Анни Платоновни; він не 
виходив мині з голови довго, -  наче самовар, кажу, у Чікільбєєва 
відібрали; довго вже не було зо мною такого пригноблення: наче збили 
мене з усіх позицій; і се чіпляється кождого, дрібного чи значнійшого 
випадку. Було засідання] Шк[ільного] Союзу.

16 [червня 1910 р.]. Заг[альні] збори Просвіти в справі зміни 
Статуту, я не хотів дуже експонуватися, але стара ся історія потягла 
мене і я виступив досить різко. Цілий день пройшов властиво в дебаті 
над системою репрезентаційною; я хотів її вилучити, щоб перейти до 
иньших точок, але се внесеннє не дало під діскусію. Але справа 
запоролася, а Калитовський поставив внесеннє на відложеннє і так 
трохи поперепсував. Але справа репрезентації] збита основно і мабуть 
не встане; справа значить скінчена, се мене потішає, бо властиво ціла 
боротьба була дуже мині неприємна.

ПОКАЖЧИК ІМЕН

Амвросієв -  власник крамниці в Києві.
Анна Львовна -  див. Берло Ганна.
Анна Платонівна -  див. Ямпольська А.П.
Антон -  слуга.
Антоновичка -  див. Мельник-Антонович Катерина.
Барвінський Олександер (1847-1927) -  педагог, політик та 

суспільний діяч, посол до віденського парляменту й галицького сойму, 
засновник поміркованої “Християнсько-суспільної партії*” і її органу 
“Руслан”.

Бачинський Лев (1872-1930) -  адвокат, визначний політичний 
діяч української радикальної партії в Галичині, посол до австрійського
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парляменту, заступник голови Національної Ради ЗУНР.
Беднарський Карл -  директор друкарні Товариства імені 

Шевченка.
Беренштам Вільям (1839-1904) -  педагог і громадський діяч, 

член київської “Громади”, співробітник “Киевского телеграфа”, 
“Киевской старины”.

Берло Ганна (1859-1942) -  історик, київський педагог, член УНТ 
в Києві (з 1908 р.).

Білецький Василь (1856-1931) -  педагог, культурно-освітній діяч, 
викладач історії в школах Галичини.

Білягиевський Микола (1867-1926) -  визначний археолог, дійсний 
член ВУАН, член ВУАК і НТШ. Вів розкопки на Княжій горі та 
Волині. Організовував музей Штайнґеля в Городку. 1902-1903 р. -  
незмінний директор Київського міського художньо-промислового 
музею; в 1906 р. член І Державної Думи. Редактор “Археологической 
летописи Южной России” (1897-1905). Робив для М. Грушевського 
виписки та копії з архівів Варшави.

Брик Іван (1879-1947) -  філолог, громадський і педагогічний 
діяч, дійсний член НТШ.

Ваньо -  див. Галущинський Іван.
Василенко Микола (1866-1935) -  визначний історик права, 

публіцист, громадський і політичний діяч, дійсний член НТШ і УНТ в 
Києві, академік ВУАН. В часи першої російської революції фактичний 
редактор газети “Киевские отклики”, кадет.

Василь Григорович -  див. Кричевський Василь.
Василь Федорович -  див. Симиренко Василь.
Винниченко Володимир (1880 -  1951) -  письменник і політик, 

провідний діяч РУПу, прем’єр в уряді Центральної Ради, член 
Директорії.

Вікторов -  київський нотаріус.
Возняк Іван (1865 -  1914) -  громадський діяч, директор друкарні 

НТШ, співзасновник УСДП, голова її екзекутиви й товариства “Воля”.
Вояковські -  родичі М. Грушевського по дружині.
Гадачек Карл (1873 -  1914) -  професор археології Львівського 

університету.
Галущинський Іван (1883 -  1944) -  педагог і громадський діяч, 

учитель гімназії в Тернополі.
Галя -  див. Грушевська Галина.
Ганейзер Євген (1861 -  ?) -  публіцист, друкувався в “Вестнике 

Европы”, “Санкт-Петербургских Ведомостях”, “Русском Богатстве”, з 
1904 р. член редакції “Сына Отечества”.

Гехтер Максим (1885 -  1947) -  публіцист, в 1905 -  1914 рр. 
співробітник “Ради”, ЛНВ, “Економіста”.

Гнатюк Володимир (1871 -  1926) -  видатний етнограф,
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фольклорист, секретар НТШ, голова Етнографічної комісії, редактор 
всіх її видань.

Грінченко Борис (1863 -  1910) -  письменник, філолог, етнограф і 
громадський діяч.

Грушевська (Шамрай) Ганна (Галина) (1880 -  1943) -  рідна 
сестра М. Грушевського, історик і перекладач. У 20-ті рр. -  
співробітник історичної секції ВУАН, автор низки публікацій з історії 
міст, культурного життя і літератури XVIII -  XIX ст.

Грушевська Катерина (1900 -  1942(?)) -  донька М. Грушев
ського, дослідниця української й порівняльної етнографії, редакторка 
книги “Первісне громадянство та його пережитки на Україні” (1926 -  
1930) й корпусу українських дум.

Грушевська (Вояковська) Марія (1860 -  1953) -  дружина М. 
Грушевського, громадська і просвітня діячка, співробітниця JIHB, де 
друкувались її переклади з французької й російської мов.

Грушевський Олександер (1877 -  1942) -  історик економіки, 
історик літератури, літературознавець, рідний брат М. Грушевського. 
Приват-доцент Одеського й Петербурзького університетів, професор 
українського університету в Києві, згодом інституту народної освіти, 
директор комісії для складання історично-географічного словника 
ВУАН.

Данилевич Василь (1872 -  1935) -  історик і археолог, професор 
Київського інституту Народної Освіти.

Данилов Микола Павлович -  консул у Відні (1905 р).
Дембінський Теофіл (1845 -  1915) -  адвокат, громадський діяч 

Галичини, меценат української культури.
Дермаль Август -  завідувач друкарні НТШ.
Джиджора Іван (1880 -  1919) -  історик, громадсько-політичний 

діяч і публіцист, бібліотекар НТШ.
Дністрянський Станіслав (1870 -  1935) -  правник, професор 

цивільного права у Львівському університеті, згодом академік. 
Редактор “Часописи правничої і економічноГ та “Правничого вісника”. 
Один із чільних представників опозиції М. Грушевському в НТШ.

Долинський B.L -  секретар “Украинского Вестника” в Петер
бурзі.

Доманицький Василь (1877 -  1910) -  філолог, публіцист, фольк
лорист і історик. Підготував перше повне видання “Кобзаря” Т. 
Шевченка. Зробив мовну стилістику “Історії України” М. Аркаса.

Дорошенко Дмитро (1882 -  1951) -  літератор, історик, бібліо
граф, політичний і громадський діяч, дійсний член НТШ, співредактор 
журналу “Україна” (1907), член редакції газети “Рада” (1907 -  1909), 
редактор “Дніпрових хвиль” в Катеринославі та секретар “Катерино
славської архівної комісії” (1909 -  1913).

Драгоманов Михайло’{1841 -  1895) -  історик, філософ, етнолог,
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політик і публіцист.
Драгоманова (Кучинська) Людмила (1842 -  1918) -  дружина й 

співробітниця М. Драгоманова.
Едуард англійський -  Едуард VII, англійський король в 1901 -  

1910 рр., уклав союз з Францією і Росією проти Німеччини.
Єрмаков Василь (1845 -  1922) -  професор Київського універ

ситету, математик.
Жаткович (Жихович) Юрій-Колман (1855 -  1920) -  український 

та угорський історик, перекладач.
Жебуньов Леонід (1851 -  1919) -  громадський діяч, починав як 

російський революціонер-народник, за що був засланий у Сибір. 
Повернувшись на Україну в 90-х рр. XIX ст., брав активну участь в 
українському русі. Був співробітником ЛНВ, “Ради”, “Украинской 
жизни”, “Рідного Краю”.

Залізняк Микола (1888 -  1950) -  громадський і політичний діяч, 
літератор. Емігрував до Галичини, де відіграв чималу ролю в 
студентському русі, співробітничав в ЛНВ, був наближеною до М. 
Грушевського людиною, згодом член СВУ УПСР.

Заньковецька Марія (1860 -  1934) -  одна з найбільших 
українських артисток. В 1905 -  1906 рр. гастролювала в Галичині, у
1907 -  1911рр. працювала в театрі Садовського в Києві.

Захар Захарович -  див. Оппоков Захар.
Ігнатович В.В. -  директор банку в Києві, родич І. Франка.
Калитовський Єронім (1866 -  1926) -  галицький адвокат і 

письменник.
Капнік -  власник крамниці у Києві.
Коваленко Григорій (1868 -  ?) -  автор популярно-наукових 

творів з медицини, історії.
Козловський Всеволод (1877 -  193?) -  громадський діяч, секретар 

першої української газети в Києві “Громадська думка”, від 1906 р. на 
еміграції у Львові, де співробітничав з М. Грушевським у редагованих 
ним виданнях, згодом секретар СВУ, дипломат УНР, працював у ВБУ, 
в 30-х рр. репресований.

Колесса Олександер (1867 -  1945) -  історик літератури і громад
ський діяч, дійсний член НТШ, професор української мови й літера
тури у Львівському університеті, посол до австрійського парляменту, 
по війні ректор УВУ в Празі.

Костомаров Микола (1817 -  1885) -  видатний історик, публіцист 
і письменник.

Кошовий Василь -  полтавський статистик, діяч РУП, автор 
розвідки в ЛНВ про національно-територіяльні межі України.

Кревецький Іван (1883 -  1940) -  історик, дійсний член НТШ, 
директор бібліотеки, дослідник історії громадського руху Галичини 
середини XIX ст., редактор “Нашої Школи” у Львові 1909 -  1911 рр.,
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урядового органу ЗУНР “Республіка” у Станиславові 1919 р., “Старої 
України” у Львові 1924 -  1925 рр.

Крип ’якевич Іван (1886 -  1967) -  історик, дійсний член НТШ.
Кричевський Василь (1872 -  1952) -  визначний маляр і архітект, 

творець нової школи українського модернізму в архітектурі, графіці й 
промисловому мистецтві. Професор і перший ректор Української 
Академії Мистецтв.

Кропивницький Марко (1841 -  1910) -  драматург.
Куліш Пантелеймон (1819 -  1897) -  історик, етнограф, поет, 

критик, літератор.
Кулішева Олександра (1828 -  1911) -  письменниця, дружина П. 

Куліша.
Кулюня -  див. Грушевська Катерина.
Кухаренко Яків (1800 -  1862) -  письменник і етнограф.
Лавров Павло Пилипович (Сірий, вл. Тищенко Юрій) (1880 -  

1953) -  письменник і видавець, у 1907 -  1918 рр. -  завідувач книгарні 
та редакційної контори ЛНВ у Києві, 1909 -  1911 -  редактор часописів 
“Село” й “Засів”.

Левицький Кость (1859 -  1941) -  адвокат і публіцист, історик 
права й політичної думки, найвизначніший політичний діяч Галичини, 
дійсний і почесний член НТШ і “Просвіти”, співзасновник і провідний 
діяч багатьох політичних, культурних і економічних установ, довго
літній лідер національно-демократичної партії.

Левицький Модест (1866 -  1932) -  громадський діяч і 
письменник, лікар.

Левицький Орест (1849 -  1922) -  історик і белетрист, секретар 
київської Археографічної Комісії, чільний співробітник “Киевской 
Старини” й УНТ в Києві, другий президент ВУАН.

Леонтович Володимир (1866 -  1933) -  громадський діяч і пись
менник, меценат. Видавець газети “Громадська думка”, співфінансував 
різні культурні проекти М. Грушевського.

Леціус -  професор клясичної філології Київського університету.
Лисенко Андрій (1846 -  1910) -  громадсько-політичний діяч, 

лікар, брат Миколи Лисенка.
Лисенко Микола Віталійович (1842 -  1912) -  композитор, 

фольклорист, громадський діяч.
Лілієн -  львівський банкір.
Лобода Андрій (1871 -  1931) -  історик літератури, член ВУАН та

НТШ.
Лозинський Михайло (1880 -  1937) -  правник, публіцист і полі

тичний діяч, співробітник “Діла”, “Громадської думки”, “Ради”, 
товариш секретаря закордонних справ ЗУНР (1914), професор права 
УВУ в Празі та Інституту народного господарства в Харкові.

Лукіянович Денис (1873 -  1965) -  письменник, літературозна
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вець, публіцист і педагог, історик літератури.
Людмила Михайлівна -  див. Старицька-Черняхівська Людмила.
Макарушка Остап (1867 -  1931) -  філолог, педагог, дійсний 

член НТШ.
Максимов В.М. -  будівельний інженер, керував зведенням 

будинку М. Грушевського на Паньківській, 9.
Марина, Маринця -  див. Грушевська Марія.
Марія Констянтинівна -  див. Заньковецька Марія.
Маркварт -  німецький історик, писав про культуру антів.
Маркович Дмитро (1849 -  1920) -  письменник, громадський і 

кооперативний діяч, правник, працював суддею на Україні, в Бесарабії 
й у Варшаві.

Мельник-Антонович Катерина (1859 -  1942) -  історик, археолог, 
дійсний член НТШ, громадська діячка, дружина Володимира Анто
новича.

Мілєєв Д.В. (? -  1914) -  київський археолог, що займався 
розкопками Десятинної церкви.

Мочульський Михайло (1875 -  1940) -  історик літератури, 
літературознавець, критик і перекладач, дійсний член НТШ.

Назаріїв Олекса (1880 -  1918) -  громадсько-політичний діяч, з 
1908 р. -  бібліотекар НТШ.

Норден Едуард (1868 -  ?) -  німецький філолог, професор 
клясичної філології в Бреславському університеті.

Озаркевич Євген (1861 -  1916) -  лікар, громадський діяч, дійсний 
член НТШ з 1899 p., діяч “Просвіти”, голова “Лікарського збірника”, 
який видавало НТШ.

Окуневський Теофіл (1858 -  1937) -  адвокат, громадсько-полі
тичний діяч Коломийщини й Городянщини. Оборонець у політичних 
процесах.

Олесь (Кандиба) Олександер (1878 -  1944) -  поет, співробітник 
київської редакції ЛНВ.

Опатовський -  секретар урядової цензури у Києві.
Оппоков Захар Захарович -  брат матері М. Грушевського.
Охримович Володимир (1870 -  1931) -  адвокат, письменник, 

громадський діяч, дійсний член НТШ, заступник голови товариства та 
голова його статистичної комісії, посол до австрійського парляменту, 
редактор “Діла”. Співзасновник національно-демократичної партії.

Павло Филипович -  див. Лавров Павло.
Пайскер -  німецький історик-славіст.
Панейко Василь (1883 -  1956) -  журналіст і громадський діяч, 

співробітник “Діла” з 1907 p., редактор у 1912 — 1918 pp., за ЗУНР -  1-й 
державний секретар закордонних справ, член української делегації на 
Мирну конференцію в Парижі.

Паньківський Кость (1855 -  1915) -  громадський діяч, економіст
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та кооператор Галичини. Редактор календарів, книжечок “Просвіти” та 
“Письма з Просвіти”, “Дзвінка”, “Зеркала”, “Зорі”, “Краєвого Союзу 
Кредитового”, засновник часопису “Економіст” та “Економічної 
Бібліотеки”.

Пежанський Григорій (1860 -  1925) -  заступник М. Грушев- 
ського з адміністративних справ у НТШ, інженер-архітект.

Перетц Володимир (1870 -  1935) -  філолог, історик літератури, 
професор Київського університету, дійсний член НТШ й УНТ в Києві, 
академік Петербурзької АН, дослідник та видавець численних пам’яток 
староукраїнської літератури.

Петровський -  професор Київського університету.
Піснячевський Віктор (1883 -  1933) -  журналіст, з фаху лікар, 

кореспондент “Ради” з 1907 р. Брав участь в організації української 
парляментської фракції в І Державній Думі.

Поюдін Олександер (1872 -  1947) -  російський історик і філолог, 
професор, публіцист.

Потоцький Андрій -  галицький намісник, якого вбив М. 
Січинський за ворожу політику супроти українців.

Проців -  учень М. Грушевського по Львівському університету.
Раковський Іван (1874 -  1949) -  антрополог і зоолог, громад

ський діяч. У 1904 -  1906 рр. під керівництвом Ф. Вовка провадив 
антропологічні поміри в Карпатах; дійсний член і голова НТШ.

Романович-Ткаченко Наталя (1884 -  1933) -  письменниця, 
друкувалася в ЛНВ, секретар УНТ в Києві.

Романчук Юліян (1842 -  1932) -  політичний і громадський діяч, 
педагог, письменник, журналіст, дійсний член НТШ.

Рубінштейн Олексій Всеволодович -  член ради київського 
приватного комерційного банку (Хрещатик, 20).

Рудницький Степан (1877 -  після 1934) -  визначний географ, 
творець української національної географії, учень М. Грушевського, з
1908 р. доцент географії у Львівському університеті. Дійсний член 
НТШ. Брав діяльну участь в конфлікті в середині НТШ у 1913 р. на 
боці С. Томашівського. Згодом професор УВУ, академік ВУАН.

Савенко Анатолій (1874 -  ?) -  публіцист, російський політичний 
діяч, співробітник газети “Киевлянин”, член IV Державної Думи від 
націоналістів, очолював київське відділення цієї партії.

Савіцький Омелян (1845 -  1921) -  педагог, учитель Академічної 
Гімназії у Львові (1871 -  1907), склав перші підручники з математики і 
фізики, написані українською мовою.

Садовський Микола (1856 -  1933) -  драматичний актор, заснов
ник постійного українського театру у Києві, директор українського 
театру у Львові, Києві, Ужгороді.

Саша -  див. Грушевський Олександер.
Симиренко Василь (1835 -  1915) -  громадський діяч, великий
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земельний власник і цукроварник, визначний український меценат, 
підтримував “Киевскую Старину”, ЛНВ, “Раду”, НТШ й ін., при своїй 
цукроварні на Київщині заснував один із кращих українських народних 
театрів.

Синявський Антін (1866 -  1949) -  історик і економіст, педагог і 
громадський діяч. Член Одеської й Катеринославської громад.

Січинський Мирослав (1887 -  ?) -  громадський і політичний діяч.
Старицька-Черняхівська Людмила (1863 -  1941) -  донька 

Михайла Старицького, українська письменниця.
Старицький Михайло (1840 -  1904) -  письменник, режисер, 

театральний та громадський діяч.
Стебельський Петро (1875 -  1923) -  правник, професор карного 

права Львівського університету, дійсний член НТШ.
Стешенко Іван (1873 -  1918) -  громадський і політичний діяч, 

педагог, письменник і літературознавець, член Старої Громади, 
УСДРП і ТУП, Товариства Нестора-Літописця, секретар УНТ в Києві.

Столипін Петро (1862 -  1911) -  російський державний діяч, з
1906 р. міністр внутрішніх справ і голова Ради Міністрів.

Сукачев П.Я. -  дитячий лікар і терапевт у Києві.
Тесленко Архип (1882 -  1911) -  письменник.
Тимченко Євген (1866 -  1948) -  лінгвіст, професор ІНО в Києві, 

дійсний член НТШ.
Томашівський Степан (1875 -  1930) -  історик, політик і 

публіцист, доцент Львівського та Краківського університетів, дійсний 
член НТШ. Головний організатор опозиційного виступу на НТШ проти 
М. Грушевського у 1913 р. Автор анонімної брошури проти Михайла 
Сергійовича.

Торонський -  учень М. Грушевського по Львівському універ
ситету.

Трепов Федір -  київський, подільський і волинський генерал- 
губернатор. Займав досить лояльну позицію стосовно українського 
руху. Спочатку продовжував політику генерала М. Драгомірова, потім 
поправів.

Трубецький В. -  власник садиби по Володимирській, 3, де 
проводилися археологічні розкопки.

Фінкель Людвіг (1858 -  1930) -  польський історик, професор 
історії у Львівському університеті.

Флоринський Тимофій (1854 -  1919) -  професор-славіст Київ
ського університету, один з провідних теоретиків-українофобів, голова 
київського цензурного комітету. Постійний і тривалий опонент М. 
Грушевського в українському питанні.

Франко Іван (1856 -  1916) -  письменник, вчений, громадсько- 
політичний діяч.

Франс Анатоль (1844 -  1924) -  французький письменник.
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Франц Фердінанд (1863 -  1914) -  австрійський ерцгерцог, один з 
ініціяторів анексії Боснії і Герцеговини (1908 p.).

Цегельський Лонгін (1875 -  1950) -  публіцист і політик, 
визначний діяч національно-демократичної партії, редактор “Діла”, від
1907 р. посол до австрійського парляменту.

Чайківський Андрій (1857 -  1935) -  письменник, адвокат, гро
мадський діяч.

Чайковський Петро (1840 -  1893) -  російський композитор.
Черняхівський Олександер (1868 -  ?) -  письменник, поет.
Чикаленко Євген (1861 -  1929) -  визначний громадський діяч, 

землевласник, меценат української справи. На його кошти видавалися 
майже всі українські часописи Києва (“Рада”, “Нова громада”, 
“Громадська думка” тощо).

Чуприна (Чупринка) Григорій (1879 -  1919) -  поет, письменник.
Шамраєв Віктор -  чоловік Галини Грушевської.
Шаповал Микита (1882 -  1931) -  громадський діяч, публіцист і 

поет, співробітничав з JIHB і газетою “Село”.
Шенфельд Сергій -  нотаріус київського окружного суду.
Школьник -  підрядчик на будові київської оселі М. Грушев- 

ського.
Шраг Ілля (1847 -  1919) -  адвокат, громадсько-політичний діяч 

Чернігівщини. 1906 р. був послом до І Державної Думи, де очолював 
українську фракцію.

Шрамченко Олександер (1868 -  1922) -  етнограф, співробітник 
“Киевской Стариньї” й “Ради”.

Ягіч Ватрослав (1838 -  1923) -  філолог-славіст, професор уні
верситету в Одесі, Берліні, Петербурзі й Відні, член усіх слов’янських 
АН та наукових товариств, член австрійської палати панів.

Ямпольська Анна Платонівна -  знайома М. Грушевського з 
тифліських часів, офіційний редактор “Села”.


