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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

СПОГАДИ МИНУЛОГО*

(Селянство в революції)

На потвердження висловлених у попередній статті (див. вступ
ну в ч. 5-6) думок, нагадаю дещо, як починалася пять літ тому велика 
революція, в Росії й на Україні.

Я жив тоді на засланню в Москві, куди мене переведено з 
Казані в осени 1916 року. Хоч мене тримано “під пильним доглядом 
поліції*”, проте я постійно бував як між нашим українським гро
мадянством, так і між російськими радикалами та революціонерами. 
Українство тоді було, як здавалось, задавлено до решти: всі українські 
видання, всі інституції були позакривані, і в Київі нічого не можна було 
друкувати завдяки тяжким ворогам українства, цензорові проф. 
Флорінському, та його прибічникові п. Щоголеву, що використали 
виїмкові закони воєнного часу на те, аби задушити українство до 
решти. Тому в Москві тоді зібралося багато українських діячів. 
Потайки (“нелегально”) мешкав В. Винниченко. Наїздив зчаста до своєї 
родини С. Петлюра, що служив перед тим у Москві, а тоді був 
приділений до армії. Перебував А. Кримський, М. Шраг, О. Приходько, 
М. Полозов, 3. Маргуліс, О. Саліковський, Абрамович-Бурчак, Маєв- 
ський й инші письменники й громадські люде, які потім відогравали 
більш або менш визначні ролі в революційній добі. Томуж тут був тоді, 
з моєю участю, завязаний український журнал “Промінь”, який хоч і 
світив на кождій сторінці білими плямами від цензорського олівця, 
проте був до самої революції єдиним українським органом. Приїздив 
до нас Максим Горькій, радити в справі видавання задуманого ним 
радикального дневника, який мав обєднати всі революційні й поступові 
сили. Зїздив пізнійший диктатор російський Керенський -  скликати на 
нараду в справі спільної акції заступників ріжних радикальних та 
революційних течій. Отже був я досить в курсі тодішніх настроїв, 
сподівань і плянів.

* Передруковано з Письмо з Просвіти, 1922, ч.7-8, стор.58-59.
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Тоді вже у всіх було переконання, що старий царський режім з 
війни ціло не вийде. Саме зломився Брусилівський наступ на Волині, і 
всякими правдами і неправдами втягнена в війну Румунія крок за 
кроком окуповалась армією Макензена. Крайня неприготованість і 
легкодушність, з котрою російський уряд, втягнувши сю країну, яка 
крила Росію від ворога на полудневім заході, дав її Німцям на 
знищення, і стягнув на себе новий величезний фронт, викликали крайнє 
обурення в військових і просто в громадських кругах. Серед 
генералітету, офіцерства, урядництва, не тільки серед ріжної цивільної 
публіки вже не криючи говорилося про неминучу потребу зробити 
кінець царському автократизмові. Промисловці і капіталісти з одного 
боку, ліберальна інтелігенція -  з другого, явно організувались, щоб 
використати сей момент і взяти провід державою в свої руки, -  
тимчасом як монархісти в роді кн. Юсупова та Пуришкевича думали 
врятувати монархію, вбивши царського фаворита Распутіна та 
замінивши нездару Миколая II котрим небудь з його свояків. Але мало 
кому уявлялось, що зміна може бути сильнійша і глибша ніж проста 
заміна царського самовільства конституційною, обмеженою монархією, 
або дуже мало демократичною республикою, в роді французької. І 
особливо не тішили себе рожевими надіями ми, Українці, знаючи, як не 
прихильно і підозріло ставиться до українства російська інтелігенція; 
яких тяжких ворогів воно має на Україні в буржуазії: чужій і своїй 
зросійщеній -  в поміщиках, чиновниках, промисловцях і всяких 
інтелігентських професіях; як тяжко розбиті й роспорошені українські 
сили; як мало вони могли працювати в останніх часах серед 
робітництва і селянства.

Ми не вважали тоді можливим рахувати в близшій будуччині 
на щось більше, як скасування заборон українського слова -  щоб до 
нього прикладалися ті самі правила, як до мови російської (а се було 
законом постановлено ще 1906 р.!), щоб українську мову допущено до 
шкіл і в зносинах з урядами. І то з сими домаганнями ми вважали по
трібним виступати обережно, можливо тактовно, щоб не наразитися на 
компромітацію, не маючи за собою ніякої організованої сили. 
Обережно виступали з сими побажаннями перед урядом петербурзькі 
Українці, а я, ще сидячи в Москві, пробував з свого боку використати 
давнійші звязки і знайомосте. Коли Керенський, вже як член 
революційного уряду, приїхав до Москви в початках березня, я шукав з 
ним побачення, як з добрим, знайомим з давнійших часів, щоб нагадати 
про українські кривди, про котрі ще так недавно балакав з ним, коли 
він відвідав мене на засланню в Сімбірську. Але тут мав я нагоду 
відчути, що старі звязки стратили силу, коли мої давні знайомі та 
приятелі засіли на місцях старих царських міністрів! Люде, до котрих я 
звертався, попросту відмовили мені побачитися з Керенським, мовляв, 
не годиться такими дрібними справами забирати час у чоловіка, на
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котрім тепер спочиває доля Росії! Так наші кривди рахували тепер 
учорашні приятелі! Не міг я инакше як письменно нагадати 
Керенському найпильнійші справи, котрі повинні були полагодити нові 
пани Росії: поворот засланих і вивезених Галичан, арештованих і 
засланих Українців, скасування цензорських та поліційних заборон, 
відновлення закритих видань та інституцій. І те моє пропамятне 
письмо, так само як і петербурзькі записки спочили в шуфлядах нових 
панів Росії, що за “важнійшими справами” не мали часу клопотатися 
українською кривдою.

Не диво, шо і в Київі, куди я повернув слідом, покликаний на 
голову Центральної Ради, яка скромно містилася тоді в тіснім покоїку 
уділенім їй київським магістратом в Педагогичному Музеї, та поти
хеньку завязувала звязки з розпорошеними українськими громадками,
-  я також застав такийже скромний настрій. На перших ширших зборах 
української інтелігенції -  т. зв. “Товариства українських поступовців” 
(обєднання свідомійших українських елементів, до котрого я належав) 
прийшлося мені навіть доволі різко виступити проти такого, занадто 
вже скромного і боязького настрою, та напоминати громадян, щоб не 
прогавили своїм “мінімалізмом” моменту -  не боялися виступити з 
серіознійшими домаганнями. Проте такий мій радикалізм не дуже то 
переконав наше громадянство, і перед самим українським національ
ним конгресом, скликаним на Великодніх святах, ще довелося мені 
почути від старих приятелів, українських патріотів докори, що я 
застрашу російське громадянство великими українськими вимогами -  а 
то було тільки слово “автономія”! Російські ж революціонери в 
київськім комітеті таки й без сорому загрозили, що “революційними 
багнетами” розженуть Центральну Раду, коли вона буде заводити ту 
автономію!

І се почало змінятися тільки, як на сцену стало виходити 
українське селянство та заявляти, що воно теж стоїть за сими 
домаганнями, які вороги українства називали вигадками купки 
мрійників, котрі ніби то нікого й не мають за собою. Зїхали сотки селян 
на національний конгрес, не обсилані, не сповіщені, тільки з часописів 
довідавшися про нього. Попривозили мандати від громад, від волостей. 
Не кликані, не прошені зявилися селянські депутати на зїзд, уряджений 
київським (російським) комітетом, коли він по вказівкам із Петербургу 
попробував перетворитися в комітет краєвий, щоб вибити ґрунт зпід 
ніг Центр. Ради. Сказали йому своє важке хлопське слово, щоб не 
забував селян при сій організації, а з селянами — українських домагань 
винесених конгресом. Сказали своє слово в Петербурзі, коли туди 
викликано селянських депутатів з України до “всеросійської ради 
селянських депутатів”, котрою російські централісти хотіли заша- 
хувати “відокремлення” українське та инших народів.

Навіть виступи військові не мали такого значіння, хоч вони
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були ніби рішучійші й різкійші. Я бачу, що взагалі в Галичині люде 
мало освідомлені про розвій подій на Україні та уявляють собі 
“українську армію”, як велику основу, базу української революції, не 
знаючи, що тої армії не було майже до самого гетьманського 
перевороту . Були міліони українських вояків, розкиданих по мішаних 
російських полках та инших військових частинах на кілька тисяч 
кільометрів. Були між ними й свідомі Українці, які відразу виступили з 
гадками про скомплєтовання з Українців окремих частин та 
переведення їх на український фронт. Такі гадки вони переводили 
через салдацькі ради, висилалися з тим просьби і депутації до вищого 
військового начальства, і до Центр. Ради, щоб вона доходила того з 
свого боку. Але вище військове начальство на се не пристало, всі 
резолюції і петиції комітетів, і представлення Ц. Ради зіставалися без 
наслідків. Дозволу на відокремлення в осібні українські частини наші 
вояки так і не дочекались, самі відокремлятися не рішались, і ся 
мішанина українських і неукраїнських елементів, яка тяглася до самого 
большевицького наступу, підрізала всі сили супротивлення України. 
Київ увесь той час фактично зіставався в руках російської залоги, яка 
нераз збройною силою грозила українському урядові на випадок якого 
небудь конфлікту (так і полк Б. Хмельницького був змушений вийти на 
фронт, під загрозою оружної росправи, хоч фактично становив єдину 
охорону укр. уряду). Не можу входити тут у подробиці. Хочу тільки з 
усею рішучістю підчеркнути, що всі українські маніфестації військових 
зїздїв, місцевих і всеукраїнських, хоч які ефектні були про око, свою 
властиву демонстраційну силу діставали тільки на тлі селянських 
маніфестацій, які почалися Національним конгресом, продовжалися 
потім усякого рода демонстраціями (як ефектовний похід селянських 
депутатів через Петербург під українськими прапорами) і завершилися 
всеукраїнським селянським зїздом, який продемонстрував свідомість і 
солідарність українського селянства Великої України і положив під
ставу сформулованню першого українського уряду та проголошенню 
державних, суверенних прав українського народу першим універсалом 
Центральної Ради.

Твердість і послідовність, з якою українські селяне-депутати 
від громад і волостей все і всюди виносили, обстоювали і обороняли 
резолюції й гасла, винесені провідними організаціями (Центральною 
Радою, Селянською Спілкою і партією соціялістів-революціонерів, яка 
головно кермувала селянським рухом) робили глибоке вражіння на 
російське і своє українське громадянство. Навикши вірити балачкам

Тепер єсть уже доволі докладна, документальна історія української 
революції, написана П. Христюком і видана Українським Соціольогичним Інститутом; 
два перші томи її обговорюють події до німецького (гетьманського) перевороту.

В російській армії полки і військові частини набиралися не з певної 
місцевости, а умисно складалися з рекрутів усіх країн Росії.
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про національну і політичну несвідомість українського селянина та 
байдужність до національного руху, веденого свідомими Українцями, 
вони не могли з дива вийти, бачучи таке тверде обстоювання 
“репаними мужиками” політичних та соціяльних гасел винесених 
провідниками руху. Вжеж сі тисячі селян, що приходили з далеких сіл, 
покотом спали на підлозі Центр. Ради й вертали, не діставши навіть на 
дорогу, не можна було посуджувати, щоб вони були куплені, -  як 
клеветали далі всякі чорносотенці на українську інтелігенцію. 
Пробували проворні репортери витягати сих депутатів на балачки 
підчас зїздів, щоб переконатись, наскільки свідомо ставляться вони до 
резолюцій, до гасел -  чи не повторюють їх на память як папуги, і з 
соромом переконувались, що селяне сі добре розуміють значіння 
резолюцій, можуть добре їх ростолкувати і умотивувати. І починався 
глибокий перелом у віками витворених поглядах та з діда-прадіда 
вивчених фразах про те, що нема ніяких Українців, ні України, ні 
української мови, ні культури, -  єсть тільки один русский народ.

Тому я й сказав, і ще раз, у повній свідомости, підчеркую се: 
Що взяв український народ від революції, він узяв передусім завдяки 
свідомости українського селянства і взяв стільки, скільки було сили у 
трудового народу, себто -  у тогож селянства передусім. І візьме в 
будучині стільки, скільки свідомости, солідарности (одностайности) і 
організованосте розвине у себе наш трудовий народ.

1 січня 1922.


