
Національна 
академія наук України

Інститут
української археографії та джерелознавства 

імені М.С.Грушевського



Михайло
ГРУШЕВСЬКИЙ

ТВОРИ 
у 50 томах

Видавнича рада:

Борис ПАТОН — голова 
Любомир ВИНАР • Іван ДРАЧ • Аркадій ЖУКОВСЬКИМ 
Іван КУРАС • Володимир ЛИТВИН • Олексій ОНИЩЕНКО 

Омелян ПРІЦАК • Френк СИСИН • Ярослав ЯЦКІВ

Головна редакційна колегія:

Павло СОХАНЬ — головний редактор 
Ярослав ДАШКЕВИЧ — заст. головного редактора 

Ігор ГИРИЧ — відповідальний секретар 
Геннадій БОРЯК • Віктор БРЕХУНЕНКО • Іван БУТИЧ 

Сергій БІЛОКІНЬ • Василь ДАНИЛЕНКО • Микола ЖУЛИНСЬКИЙ 
Олександр КУЧЕРУК • Олександр МАВРІН • Ігор МЕЛЬНИК 

Надія МИРОНЕЦЬ • Юрій МИЦИК • Всеволод НАУЛКО 
Руслан ПИРІГ • Валерій СМОЛІЙ • Ольга ТОДІЙЧУК 

Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ • Ярослав ФЕДОРУК



Михайло
ГРУШЕВСЬКИЙ

Том 1

Серія
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТВОРИ 

1894-1907

ЛЬВІВ
ВИДАВНИЦТВО

«СВІТ»
2002



ББК 63.3 (4 УКР) 
Г 91

Видано за підтримки Президента України 
на замовлення Державного комітету інформаційної 

політики, телебачення т а  радіомовлення України 
за Національною програмою випуску 

суспільно необхідних видань

Затверджено Вченою радою 
Інституту української археографії т а  джерелознавства 

імені М .С. Гру шевського НАН України

Редколегія тоиу 1:

Павло СОХАН Ь (головний редактор, д-р іст. наук, професор, чл.-кор. НАН України) 

Ігор ГИРИЧ (відповідальний секретар, канд. іст. наук)
Ольга ТОДІИЧУК (канд. іст. наук)

Пояснення слів, мовна редакція текстів М.Грушевського — Олександр РИБАЛКО 
Переклад з російської статей зі збірника 

«Освобождение России и украинский вопрос» — Іван СВАРН И К 
Переклад висловів з латинської, грецької, 

польської, німецької, французької — Мирослав ТРО Ф И М У К

ISBN 966-603-223-6 
ISBN 966-603-224-4 (т.1)

> Інститут української археографії
та джерелознавства імені М.С.Грушевського 
НАН України, 2002

> Видавництво «Світ», дизайн 
та художнє оформлення, 2002





ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Повне зібрання творів М. Гру шевського має включати всі 
опубліковані й неопубліковані твори видатного вченого й гро
мадсько-політичного діяча, його епістолярну, мемуарну спад
щину й архів. За  концепцією редакційної колегії здійснення 
проекту передбачає кілька етапів. На першому заплановано ви
дати ті його праці, які не були перевидані за останні десять ро
ків. Оскільки з 1989 по 2001 рік знову побачили світ основні 
монографічні праці М.Грушевського “Ілюстрована історія Укра
їни”, “Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до 
конца X IV  столетия”, “Барське староство”, “Очерк истории 
украинского народа”, “3  історії релігійної думки на Україні”, 
“Культурно-національний рух на Україні в X V I—XVII віці”, 
художньо-літературні твори, а також його монументальні бага
тотомні “Історія України-Руси” та “Історія української літера
тури”, у першу чергу передбачається вихід друком праць серед
нього й малого розміру, статей історичного та літературно-кри
тичного характеру, розвідок, хронікальних та бібліографічних 
заміток, передмов, некрологів, рецензій, оглядів тощо, крім того, 
листування і матеріалів документального типу, що мають допо
міжне значення.

Далі видаватимуться твори монографічного характеру з від
повідним коментарем і науково-довідковим апаратом. Буде ви
користано досвід істориків Центру дослідження історії України 
ім. П.Яцика при КІУСі (С.Плохія та Ф.Сисина), де упродовж 
останніх кількох років було опубліковано англійською мовою з 
докладним коментарем (щодо стану розробки тем, порушених 
М.Грушевським, у науці 1930—1990 pp.) перший, сьомий і вось
мий томи “Історії України-Руси”, позаяк усі великі за розміром 
твори М.Грушевського видавалися без належних приміток упо
рядників (виняток становить підготовлене М.Крикуном магіс
терське дослідження Михайла Грушевського “Барське староство”).
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Для зручності користування й дотримання наукової логіки 
запроектовано розподілити всі твори М. Гру шевського на де
сять окремих тематичних груп, які складуть десять окремих се
рій, в межах яких і здійснюватиметься повне видання творів 
Великого Українця. Нумерація томів існуватиме як суцільна, 
так і в межах серій з тим, що на корінці книжок проставляти
меться лише порядковий номер загальної нумерації. Епістоляр
на серія буде мати свою власну нумерацію. Розпочнеться ви
дання чотирма томами серії на суспільно-політичну тематику. 
Паралельно готуватимуться томи серії історичних праць, літе
ратурознавчих публікацій, окремі томи епістолярної спадщини 
та серії допоміжних видань. Усі іншомовні матеріали переклада
тимуться українською мовою. Твори, що виходили українською 
та іншими мовами, подаватимуться за українським оригіналом.

За розподілом на серії, кількістю та нумерацією, хро
нологічними рамками та змістом томів видання матиме таку 
структуру:

Серія 1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТВО РИ .

Основою цієї серії стануть публіцистичні статті М. Гру шев
ського, що друкувалися в журналах “Літературно-науковий 
вісник” ( “Л Н В”), “Украинский вестник”, “Украинская жизнь”,
и  і—г . я и г  • л  уу “  71* ”  и П  ”1 Іромінь , Ьорітеся — поборете , газетах Діло , Рада , 
“Село”, “Нова Рада”, “Народна воля” тощо від 1894 до 1923 
року. Згодом вони склали збірники статей “3  біжучої хвилі”, 
“Наша політика”, “Освобождение России и украинский воп
рос”, "На порозі Нової України", "Вільна Україна", "Україна і 
Росія". Серія розпочинається політико-ідеологічними студіями 
історика, які лягли в основу обґрунтування національної істо
ріографічної схеми.

Т. 1. Статті за 1894, 1898—1907 роки. Включає чотири 
розділи: від статей зі слов’янознавчого збірника В.Ламанського 
до збірника статей “Освобождение России и украинский воп
рос”, що з ’явився друком у Петербурзі.

Т. 2. Статті за 1907—1917 роки. Основу складуть статті зі 
збірника “Наша політика” та статті, що виходили в “Л Н В ” у 
рубриці “На українські теми”.

Т. 3. Статті за 1917—1918 роки. Основна частина тому — 
статті зі збірника “На порозі Нової України”.
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Т. 4. Статті за 1919—1923 роки. Переважну більшість скла
дуть публікації з віденського журналу УПСР ‘‘Борітеся — по
борете”.

Серія 2. ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ТА РО ЗВІДКИ .

До цієї серії увійдуть усі статті, розвідки, передмови, ма
теріали історичного наукового характеру, написані М.Гру- 
шевським упродовж усієї його наукової діяльності. Головним 
чином це публікації, що з ’явилися в журналах “Университетс
кие известия”, “Киевская старина”, “Чтения в Историческом 
обществе Нестора-летописца”, “Записки HTLU”, “Укра
їна”, “Записки історично-філологічного відділу ВУАН”, “За 
сто літ” , “Первісне громадянство”. Сам історик протягом пер
ших десяти років перебування в Галичині публікував свої стат
ті окремими випусками під загальною назвою “Розвідки і ма
теріали до історії України-Руси”. А  статті, що вийшли між 
двома російськими революціями, надрукував 1917 року у збірці 
під назвою “3  політичного життя старої України”. Хроноло
гічні межі серії: 1888—1934 роки.

Т. 5. Статті за 1888—1900 pp.
Т. 6. Статті за 1901—1909 pp.
Т. 7. Статті за 1910—1917 pp.
Т. 8. Статті за 1917—1923 pp.
Т. 9. Статті за 1924—1934 pp.

Серія 3. РЕ Ц Е Н ЗІЇ ТА ОГЛЯДИ.

Упродовж майже півстолітньої наукової діяльності М.Гру- 
шевський написав близько 700 рецензій, оглядів, бібліографіч
них заміток тощо. Бібліографічному відділу “Записок Н Т Ш ”, 
а згодом і “України” вчений завжди приділяв велику увагу. Його 
праці в цьому науковому жанрі складають, без перебільшення, 
енциклопедію наукового українознавства. Немає жодного то
гочасного вченого зі світовим ім’ям, праці якого в ділянці укра
їнознавства не оцінив би М.Грушевський. Сьогодні рецензії 
М.Грушевського цікаві ще й тим, що саме в них він уперше 
висловлював свої думки про схему української історії, нову 
західну методологію дослідження. Хронологічно у цій серії роз
міщені:
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Т. 10. Рецензії за 1888—1904 pp. 
Т. 11. Рецензії за 1905—1917 pp. 
Т. 12. Рецензії за 1917—1934 pp.

Серія 4. ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ 
ТА ХУДОЖНІ ТВО РИ .

За останні десять років було перевидано твори красного 
письменства М.Грушевського, що 1928 р. були зібрані вченим 
у збірку “Під зорями”. Крім того, Інститут літератури ім. Т.Шев- 
ченка НАН України у 2000 р. окремою книжкою видав за ру
кописами недруковані повісті, оповідання та поезії М.Грушев
ського. Залишаються неопублікованими кілька оповідань істо
рика, що зберігаються в ЦДІА України у м.Львові. Не переви
давалися літературознавчі статті М.Грушевського з “Л Н В” про
А.Чехова, В.Винниченка, М.Яцківа, О.Олеся та інших пись
менників, а також його серія есе про подорож до Італії під на
звою “3  подорожніх вражень”. Отже, серія буде розпочата лі
тературно-критичними статтями М.Грушевського, а завершена 
художніми творами:

Т. 13. Літературно-критичні статті.
Т. 14. Художні твори (що видавалися).
Т. 15. Художні твори (що не видавалися).

Серія 5. Щ О ДЕН Н И КИ  Й МЕМУАРИ.

Заплановано перевидати з доповненим і виправленим ко
ментарем “Спомини” М.Грушевського, які наприкінці 80-х ро
ків X X  ст. у журналі “Київ” надрукував С.Білокінь. Також в 
одному томі передбачено опублікувати щоденники М.Грушев
ського з 1888—1894 та 1904—1910 років, перший том яких 
видав Інститут української археографії та джерелознавства.

Т. 16. Щоденники 1883—1884 (частина перша) та 1904— 
1910 (частина друга).

Т. 17. “Спомини” від дитячих років до 1886 p., а також 1917 р.

Серія 6. "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ”.

Нове перевидання головної праці життя М.Грушевського 
викликане необхідністю наблизити правопис до сучасної україн
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ської літературної мови зі збереженням особливостей письма 
автора, уніфікувати посилання згідно з вимогами сучасної нау
ки. Слід також порівняти наукові висновки із сучасним станом 
історичної науки. Львівським відділенням ІУАД під керівницт
вом Я.Дашкевича зроблена значна робота з підготовки науко- 
во-довідкових томів до десятитомника “Історія України-Руси”. 
Зокрема, вийшов друком іменний покажчик до багатотомника. 
Серію складатимуть десять томів оригінального тексту в оди
надцяти книгах та один додатковий том у трьох книгах.

Т. 18. “Історія України-Руси”, т. 1.
Т. 19. “Історія України-Руси”, т. 2.
Т. 20. “Історія України-Руси”, т. 3.
Т. 21. “Історія України-Руси”, т. 4.
Т. 22. “Історія України-Руси”, т. 5.
Т. 23. “Історія України-Руси”, т. 6.
Т. 24. “Історія України-Руси”, т. 7.
Т. 25. “Історія України-Руси”, т. 8, кн. 1—3.
Т. 26. “Історія України-Руси”, т. 9, кн. 1 і 2.
Т. 27. “Історія України-Руси”, т. 10.
Т. 28. Іменний, географічний та бібліографічний покажчи

ки до “ІУР”, кн. 1—3.

Серія 7. “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”.

Так само нових покажчиків і науково-довідкового апарату 
вимагає шеститомник “ІУЛ”, який у середині 90-х років X X  ст. 
перевидавався Інститутом українознавства при Національному 
університеті імені Т.Шевченка (тт. 1—5) та Інститутом літера
тури НАН України (т. 6).

Т. 29. "Історія української літератури”, т. 1.
Т. ЗО. "Історія української літератури”, т. 2 .
Т. 31. "Історія української літератури”, т. 3.
Т. 32. "Історія української літератури”, т. 4.
Т. 33. "Історія української літератури”, т. 5.
Т. 34. "Історія української літератури”, т. 6.

Серія 8. М ОНОГРАФІЧНІ ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ.

Видання серії монографічних праць варто розпочати з двох 
ще не виданих за останні десять років книжок: “Початки гро
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мадянства: (Генетична соціологія)” та “3  починів українського 
соціалістичного руху”. Наступними томами передбачається 
видавати монографії згідно з хронологією їхнього написан
ня. Деякі з праць, які не мають українського аналога, будуть 
перекладені.

Т. 35. “Початки громадянства: (Генетична соціологія)”.
Т. 36. “З  починів українського соціалістичного руху: М.Дра- 

гоманів і женевський соціалістичний гурток”, “Переяславська 
умова України з Москвою 1654 року”.

Т. 37. “Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава 
до кінця XIV  сторіччя”.
T OQ «Г ”

. j o . Ьарське староство .
Т. 39. “Нарис історії українського народу”.
Т. 40. “Культурно-національний рух на Україні в X V I—XVII 

віці”, “Про старі часи на Україні”, “3  історії релігійної думки на 
Україні”, “Історія України: Приладжена до програм вищих по
чаткових шкіл і нижчих класів шкіл середніх “.

Т. 41. “Ілюстрована історія України”.
Т. 42. “Всесвітня історія в короткім огляді”, вип. 1—2; “Ста

ринна історія. Греко-римський світ.”
Т. 43. “Всесвітня історія в короткім огляді”, вип. 3—6.

Серія 9. ДОПОМІЖНІ М АТЕРІАЛИ: 
ДОВІДНИКИ, ПОКАЖ ЧИКИ, АРХІВИ .

Низка матеріалів дослідницького характеру, які пов’язані з 
архівними документами про життя та діяльність М.Гру- 
шевського, тематично доповнює безпосередні наукові, суспіль
но-політичні та літературні твори вченого. Підсумком видання 
спадщини М.Грушевського має стати публікація фундаменталь
ного словника “Михайло Грушевський”.

Т. 44. Біографічний довідник та генеалогія родини Гру- 
шевських.

Т. 45. Іконографія М.Грушевського (усі відомі фотографії 
вченого).

Т. 46. Біобібліографічний довідник праць М.Грушевського 
і публікацій про нього.

Т. 47. Документи і матеріали про М.Грушевського (1866—
1934 pp.).

Т. 48. Покажчики архівної грушевськіани.
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Т. 49. Біографічна хроніка життя і діяльності М.Грушев
ського.

Т. 50. Михайло Грушевський. Енциклопедичний словник.

Серія 10. ЕП ІСТО ЛЯРН А СПАДЩ И НА.

Епістолярна серія продовжить справу, ініційовану Україн
ським Історичним Товариством (СШ А), яке вже видало спіль
но з іншими науково-дослідними інституціями України два томи 
“Епістолярних джерел грушевськознавства” . Листування 
М.Грушевського буде видане у повному обсязі, охоплюючи не 
лише поштові відправлення самого історика, але й усіх його ко
респондентів. Оскільки з практичного боку виглядає не
можливим видання листів за абетковим порядком прізвищ 
адресатів, у цій серії передбачено застосувати тематично-ви- 
бірковий принцип, згідно з яким друкуватимуться окремі гру
пи листів. Пріоритетом буде публікація повного листування 
(лист/відповідь). До змісту перших томів серії увійде родинне 
листування між братами Михайлом та Олександром Грушевсь- 
кими, а також службове, науково-організаційне і приватне — 
львівського професора зі своїми учнями М.Кордубою, І.Джи- 
джорою, С.Томашівським та іншими істориками.

Павло СОХАНЬ, 
головний редактор 

Головної редакційної колегії, 
д-р іст. наук, професор, 
чл.-кор. НА Н  України



ВІД ВИДАВНИЦТВА

Видання найповнішого зібрання “Творів” Михайла Гру- 
шевського — подія небуденна, більше того, знакова для неза
лежної Української держави, яку він створював, будував і на
ближав до нас своєю діяльністю як історик і провідний діяч 
національно-культурного й державного відродження України. 
Михайло Грушевський — людина енциклопедичних знань і 
непересічного таланту. Його життєвий доробок — багатюща 
скарбниця знань для будівничих незалежної України. Тому 
справою загальнодержавної ваги стало впорядкування й підго
товка до друку найповнішого зібрання творів М. Гру шевського, 
що здійснюється науковцями Інституту української археогра
фії та джерелознавства ім. М. Грушевського Національної ака
демії наук України. Вперше реалізується такий масштабний 
національний видавничий проект: видаються майже всі праці 
Великого Українця, в яких викладена теорія та практика укра
їнського державотворення. Символічно, що “Твори” Михайла 
Грушевського виходять завдяки творчій співпраці київських 
науковців та львівських видавців.

М.Грушевський як провідник національної ідеї, фундатор 
Української незалежної держави послідовно відстоював право 
роз’єднаних українських земель на свободу, докладав великих 
зусиль для їх об’єднання в єдиній, демократичній державі. Ця 
ідея була справою його напруженого, подвижницького академіч
ного життя в Києві і в Галичині, де зійшла його зірка як таланови
того дослідника, організатора української науки, невтомного гро
мадського діяча, професійного редактора й видавця. У древньо
му стольному Львові він знайшов благодатний ґрунт для роз
криття свого таланту, щедро дарованого йому Богом і підтрима
ного споконвічними устремліннями галичан до волі й незалежно
сті. Нам, працівникам видавництва “Світ”, надзвичайно дорога 
пам’ять про Михайла Грушевського — видатну постать два дня-
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того століття, людину, яка своєю багатогранною діяльністю вос
кресила ідею соборної незалежної України, поставила українсь
кий народ в один ряд з усіма цивілізованими народами світу, за
клала основи розвитку національної науки і культури, навчила не 
відчувати себе меншовартісними. Ми з почуттям високої відпові
дальності підійшли до виконання покладеного на нас державою 
завдання. Вважаємо цю роботу надзвичайно почесною, пишає
мося, що причетні до реалізації науково-видавничого проекту, який 
увічнить ім'я Михайла Грушевського.

Прикметно, що “Твори” Михайла Грушевського виходять на 
виконання Указу Президента України за національною програ
мою випуску суспільно необхідних видань на замовлення Держав
ного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомов
лення України тиражем 5 тисяч примірників. Цільове їх призна
чення — бібліотеки та інші наукові й культурно-освітні установи. 
Крім цього, видавництво планує видрукувати необхідну кіль
кість примірників на замовлення приватних осіб та юридичних 
організацій. Праці Михайла Грушевського стануть надбанням 
кожного громадянина нашої держави. Особливо вони потрібні 
провідникам нації, адже багато проблем, що були гострими й ак
туальними в період Української Народної Республіки, залиша
ються злободенними і в наш час. Узагальнення практичного до
свіду державного будівництва, глибокий науковий аналіз тогочас
них геополітичних проблем, соціально-економічного становища 
країни, міждержавних стосунків, грунтовні дослідження й тео
ретичні узагальнення, здійснені першим Президентом Украї
ни, — безцінний скарб для сучасного покоління українців. Тому 
сподіваємось, що видання найповнішого зібрання “Творів’ ’ Ми
хайла Грушевського слугуватиме розбудові держави, зміцнюва
тиме її, навчатиме нащадків уникати помилок попередників.

Державне спеціалізоване видавництво “Світ” звертається 
до всіх шанувальників книги, науково-історичної спадщини ге
ніального сина українського народу з пропозицією оформити пе
редплату на “Твори” М.Грушевського, скористатися з унікального 
шансу поповнити книгозбірні працями, які в такому обсязі ще не 
видавалися.

Ігор МЕЛЬНИК, директор 
Державного спеціалізованого видавництва "Світ "

канд. філол. наук



ТВО РЧА СПАДЩ ИНА М .С.ГРУШ ЕВСЬКОГО
І СУЧАСНІСТЬ

На багатовіковому шляху до своєї незалежності українсь
кий народ зазнав величезних людських та матеріальних втрат. 
Водночас він подарував світові багато видатних мислителів, які 
генієм свого розуму, невсипущою працею на культурній, гро
мадській і політичній ниві втілювали у життя мрії і прагнення 
багатьох поколінь українців. Серед них почесне місце належить 
Михайлові Грушевському.

Заслуга М.Грушевського перед українським народом над
звичайно велика. Його ім’я стоїть у плеяді таких великих дер
жавних мужів і духовних подвижників, як Володимир Великий, 
Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, 
Михайло Драгоманов, Володимир Антонович, Іван Франко, 
велич думки яких мала вирішальний вплив на історичну долю 
нашого народу. Будучи видатним вченим світового рівня, 
М. Гру шевський своїми науковими працями на величезному ма
сиві документальних джерел найґрунтовніше описав тисячоліт
ню історію українського народу, його вагомий внесок у світову куль
туру. Однак М.Грушевський був не лише першорядним “літо
писцем”, він став активним творцем української історії — першим 
Головою українського парламенту — Центральної Ради, фак
тично першим Президентом Української Народної Республіки.

Уся багатогранна творча спадщина і практична діяльність 
М.Грушевського мають особливо важливе значення для утвер
дження Української держави. Адже й тепер, після десяти років 
незалежності, в теоретичній і практичній площинах піднімаєть
ся питання, на якій ідейній основі розбудовувати Україну, при
чому іноді висловлюється навіть сумнів щодо існування націо
нальної ідеї. Постає багато питань про шляхи розбудови полі
тичної системи нашої держави, про зміст і завдання внутрішньо
го життя і міжнародних стосунків. Чимало невизначеного зали
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шається у питаннях про роль ідеології, політичну стратегію в 
сучасному житті. Треба багато ще зробити для виховання націо
нально свідомих патріотів, щоб процес розбудови нашої неза
лежної держави був поступальним і невідворотним. Успішному 
вирішенню цих та багатьох інших проблем значною мірою може 
зарадити ґрунтовне вивчення творчої спадщини таких велетнів 
історичної і суспільно-політичної думки, як М.Грушевський.

Незважаючи на підвищений інтерес в останні роки до жит
тя, діяльності та творчої спадщини М.С.Грушевського, все ще 
дуже мало зроблено для їх належного вивчення та оцінки.

Творча спадщина М.Грушевського налічує не лише близь
ко двох тисяч публіцистичних і наукових праць з історії Украї
ни, її літератури і культури, але також і численну архівну і, зок
рема, епістолярну спадщину1, що є багатющою скарбницею ду
мок і практичного досвіду з різних проблем української справи, 
які є актуальними у наш час.

Про М.Грушевського як творця першої незалежної Україн
ської держави X X  століття написано чимало. Друкувалося та
кож дещо і з його наукової спадщини минулих років, але не 
лише пересічні громадяни, а й професійні політики й науковці 
мало знають про повчальні думки М.Грушевського, скажімо, 
щодо аграрних проблем або утворення так званого Балто-Чор
номорського коридору, які не менш актуальні й сьогодні. Біль
шості сучасних читачів відома “Історія України-Руси”, деякі інші 
фундаментальні твори вченого, але залишаються маловідомими 
численні суспільно-політичні, літературознавчі, наукові праці 
статейного жанру.

Інші народи вже давно видали повні зібрання творів батьків 
своєї нації — скажімо, чехи видали праці Т.Масарика, поляки — 
И.Пілсудського. Українцям необхідно надолужувати згаяне. 
Адже видання повної спадщини М.Грушевського є загальнодер
жавною справою, для якої не можна шкодувати коштів та зу
силь. Без М. Гру шевського світові важко пізнати українську 
націю. Це добре розуміє наша українська діаспора, яка на свої 
кошти почала видавати “Історію України-Руси” М.Грушевського 
англійською мовою.

1 Див. докладніше про це: Гирич І. Епістолярна спадщина Михайла 
Грушевського. Покажчик. — K., 1996. — 108 с.; Його ж. Архів М.Гру
шевського / /  “Київська старовина”. — 1992. — № 1. — С. 29—37.
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Важко знайти іншу історичну постать, творчість і громад
сько-політична діяльність якої була б настільки актуальною й 
необхідною для теперішнього покоління українців, ніж 
М. Гру шевський. Саме він був провідником ідей духовної модер
нізації українського суспільства, перетворення його в єдину на
цію, формулював українські політичні постулати і обґрунтував 
нові державницькі засади. Не випадково М.Грушевського на
зивають “Шевченком X X  століття”. І якщо Т.Шевченко про
будив українців від сну, поетичними образами торував їхній шлях 
у майбутнє, то М.Грушевський у практичній площині працював 
над перетворенням етнографічної маси на свідомих громадян, 
спільноту, яка будує власний дім на Землі. Своєю багатогран
ною інтелектуальною працею він створював українську науку, 
яка обґрунтовувала право українців на своє національне держав
не існування. Сформульована ним схема української історії ста
ла дороговказом для українського народу, показала історичну 
велич нації, зміцнила її моральний дух і є могутньою інтелекту
альною зброєю в руках політичної еліти новітнього часу.

Як відомо, М.Грушевський не сприйняв майже всіх основ
них марксистських догматів і поглядів на суспільно-політичний 
розвиток, висловивши щодо більшості з них своє бачення. За 
ці погляди так звана марксистсько-ленінська наука шельмувала 
М.Грушевського і його школу як буржуазно-націоналістичну, 
навішуючи різні образливі ярлики. Але історія і саме життя пе
реконливо довели, що в більшості випадків правда була на його 
боці. Марксизм-ленінізм стверджував примат революційного 
розвитку над еволюційним, а класових інтересів — над націо
нальними, як і постулати про диктатуру пролетаріату та постій
но зростаючу провідну роль робітничого класу і його партії. Ці 
та інші марксистські постулати вдумливий учений і прозорли
вий політик відхиляв і давав їм свою інтерпретацію.

Важливого значення сьогодні набувають і розроблені 
М.Грушевським методологічні принципи наукового досліджен
ня. Ще на зорі своєї наукової і педагогічної діяльності, у вступ
ній лекції з історії давньої Русі, він виклав кредо своїх наукових 
методологічних принципів, заявивши, що в науці треба завжди 
шукати і ніколи не задовольнятися досягнутим, не сподіватися, 
що пізнав усю істину. “Наука, — писав він, — це постійний 
скептицизм... але лише такий, що веде за собою роботу синте
тичну. Через те всякий догматизм в своїй науці я вважаю непо
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трібним”2. Він, зокрема, стверджував, що не революційний, а 
еволюційний і мирний шлях мусить бути провідним у розвитку 
суспільства. Не відкидаючи певного значення класової солідар
ності в конкретно-історичних умовах, М.Грушевський висунув 
та обґрунтував концепцію про націю як специфічну форму солі
дарності людей, яка на відміну від класової солідарності, що 
роз’єднує націю і суспільство, навпаки, здатна об’єднувати всю 
націю і суспільство в цілому, і в перспективі мусить стати осно
вою загальнолюдської солідарності народів. Правильність цих 
положень М.Грушевського підтверджується життям. Своїм кре
до у науковій і політичній діяльності М.Грушевський вважав те, 
що вся діяльність науковця і державного діяча мусить Грунту
ватися на правдивих джерелах та суспільному досвіді, “...суспіль
ність, — писав він, — що має віру в себе, мусить мати і відвагу 
глянути на неприкрашену правду свого минулого, щоб зачерп
нути в ній не зневіру, а силу. “Увіістє  истину, и истина свобо-

І”3дить вы!
М.Грушевський вважав, що у науковій роботі належить до

тримуватися таких основних положень: по-перше, слід позбу
тися догматичного підходу, що суперечить самій суті науки; по- 
друге, суворо триматися об’єктивізму в підході до вивчення і 
використання джерел; і по-третє, не допускати фальшивої ре
конструкції або ж довільної інтерпретації фактів, аби правдиво 
висвітлювати історичний процес.

У 10-томній “Історії України-Руси” та в сотнях інших нау
кових праць вчений переконливо довів, що українська ідея, спо
чатку як окремішня етнічна самосвідомість, формувалась у на
шого народу від часів Київської Русі та литовсько-польської 
доби, через козацьку епоху до нових часів, коли вона викриста
лізувалася як власне українська національна ідея. У 1905 р. 
М.Грушевський у статті “Українство і питання дня в Росії” пи
сав: “Українство в Росії повинно вийти за границі ідеї етногра
фічної народності, стати політичним і економічним, узятися до 
організації української суспільності як нації вже тепер, коли не

2 Грушевський М. Вступний виклад з давньої історії Руси /  /  Записки 
Наукового товариства ім. Т.Шевченка (далі — Записки НТШ ). — Львів,
1894. — T. IV. — С. 150.с

3 Його ж. Історія України-Руси: [Передмова до першого видання].— 
K., 1991. — Т. І. — Стор. без нумерації.
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хоче зостатися “за флагом” і спізнитися знову на довгі поколін
ня”4. Ці слова спростовують безпідставні звинувачення Грушевсь
кого в недооцінці ваги власної держави. Трохи пізніше, у 1910 p., 
вчений, підкреслюючи об’єктивну закономірність формування 
української національної ідеї, писав: “Українство прогресивне, 
демократичне, соціальне, українство, що виражає стремління 
свідомої частини українського суспільства, це не теорема дові
льно вимишлена якоюсь кучкою людей, а органічний наслідок 
історичного процесу, логічний висновок з історичних умов укра
їнського життя та фактів його сучасних відносин”5.

В епохальній праці “Звичайна схема “русскої” історії й спра
ва раціонального укладу історії східного слов’янства”, опубліко
ваній у 1904 p., М.Грушевський, на відміну від пануючих на той 
час концепцій і поглядів російських істориків (М.Карамзіна, 
С.Соловйова, В.Ключевського та ін.), які, виконуючи соціальне 
замовлення царської влади, виправдовували й пропагували концеп
цію “общерусской” історії і культури, заперечували давньоруський 
розвиток українського і білоруського народів, навпаки — рішуче 
обстоював право кожного східнослов’янського народу на свій істо
ричний розвиток. “Ми знаємо, — писав він, — що Київська дер
жава, право, культура були утвором одної народності, українсько- 
руської, Володимиро-Московська — другої, великоруської”6.

Надзвичайно актуальним для сьогодення є також те, що у 
своїй теоретичній і практичній діяльності М.Грушевський був 
справжнім символом всеукраїнського єднання, послідовним бор
цем за єдину соборну Україну. Це йому належить образне по
рівняння Східної і Західної України з двома крилами птаха, які 
тільки разом і здатні піднести його на висоту. Думки про необ
хідність подолання регіональних, міжконфесійних, соціальних 
та інших протистоянь, незгод і політичних чвар, що роз’єдну
ють і послаблюють українські сили, пронизують численні твори 
й епістолярій вченого.

4 ГрушевськийМ. З  біжучої хвилі. Статті й замітки на теми дня 1905— 
1906 р6. — K., 1906. -  С. 10.

’ Його ж. Украинцы /  /  Формы национального движения в современ
ных государствах. — СПб., 1910. — С. 176—177.

6 Иогож. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укла
ду історії східного слов’янства / /  Статьи по славяноведению. — СПб.,
1904. — Вып. I. — С. 299.
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М.Грушевський був сином своєї епохи і, звичайно, з суттє
вими змінами в історичному процесі змінювалися і його погля
ди. Проте він завжди був послідовним у боротьбі з російським 
імперсько-бюрократичним централізмом, рішуче засуджував 
великодержавницьку шовіністичну політику як царського, так і 
радянського режимів щодо України. Ще у листопаді 1921 р. в 
листі до Х.Раковського він переконував українське радянське 
керівництво у помилковості відстоювання однопартійної дик
татури, що здійснювалася з Москви, пророче попереджаючи, 
що вона може бути фатальною для України. Історія підтвердила 
правомірність цих, як і багатьох інших його застережень.

Не менш рішуче М.Грушевський засуджував українське 
манкуртство, яке так поціновувала Катерина II та її спадко
ємці, щедро обдаровуючи всіх, хто відрікався від своєї націо
нальності. Тавруючи національне зрадництво певних кіл Укра
їни, М.Грушевський писав, що московські правителі упродовж 
століть прагнули “викурити з України саму пам’ять про її по
літичну окремішність та привести її до повного “обрусенія”. 
Кождий прояв опозиції в українському суспільстві, підкрес
лював він, вони сприймали як бунт, “ ...із найменших причин, 
або з простих підозрінь, позбавляючи людей — до самих ге
тьманів і митрополитів включно — урядів і майна, беручи на 
тортури, засилаючи на віки в Сибір і т.д.; за те всякий прояв 
“самоотверженія” щедро обдаровували всяким “жалованієм” — 
коштом України й українського народу зрештою, віддаючи в 
кріпацтво вільне українське селянство й землі”7. М.Грушев
ський далі наводить конкретні факти вчинків таких “щирих 
українців”, які, як він пише, і пісні українські співають, і нази
вають себе “українськими патріотами”, а при перших приман
ках з Москви забувають про своє українство. А хіба сьогодні 
немає таких “українців”, що в гонитві за своїми корисливими 
цілями зраджують національні інтереси і завдають великої 
шкоди власній державі?

У серії статей, відомих під назвою “На порозі Нової Укра
їни”, М.Грушевський висловив дуже багато цікавих думок щодо 
організації розумного господарювання в новій незалежній Укра
їні, як краще і доцільніше використовувати її природні багат
ства та геополітичне становище у зовнішній політиці. Він ді

7 Грушевський М. З  біжучої хвилі. — С. 56.
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литься роздумами про досконаліші шляхи розвитку освіти, нау
ки, культури в Україні з урахуванням історичних особливостей 
народу та українського менталітету.

Уся величезна скарбниця ідей і думок М.Грушевського нині 
і в майбутньому буде слугувати справі успішної розбудови укра
їнської держави, її утвердженню на міжнародній арені.

•к *  *

Михайло Сергійович Грушевський народився 17(29) вересня 
1866 р. у місті Холмі (тепер у Польщі) у родині педагога. Ди
тинство та юність його пройшли на Кавказі, куди переїхали ба
тьки, коли йому було 3 роки. Початкову освіту М.Грушевський 
здобув вдома під доглядом батьків, які виховували в нього лю
бов та пошану до України. Продовжив навчання у 1-й Тифлісь- 
кій гімназії (1880—1886 pp.). Тут була добра бібліотека, і юнак, 
за його спогадами, з захопленням “плавав у книжковому морі 
та впивався ним”. Тут він простудіював відомі на той час праці 
з історії України М.Костомарова, П.Куліша, А.Скальковського, 
М.Максимовича, О.Пипіна та ін., які пробудили у нього гаря
че бажання присвятити себе святій справі — служінню своєму 
народові. Ще в роки навчання юний гімназист випробував себе 
і на письменницькій ниві — він написав кілька оповідань і но
вел на історичні та побутові теми. Першою публікацією 
М.Грушевського стало оповідання “Бех-аль-Джугур” про бо
ротьбу мусульманських повстанців в Африці проти їхніх англій
ських поневолювачів, яке схвально оцінив І.Нечуй-Левицький. 
Воно побачило світ 1885 р. у львівському “Ділі”.

Після закінчення гімназії М.Грушевський у 1886 р. всту
пив на історико-філологічний факультет Київського універси
тету, і з цього часу розпочався перший київський період його 
діяльності, що тривав до 1894 р. Це був час становлення його 
як професійного історика.

У Київському університеті він спеціалізується як історик 
під керівництвом відомого українського вченого проф.
В.Антоновича. Перша наукова робота молодого дослідника 
“Южнорусские господарские замки в половине XVI века” була 
опублікована в 1890 р. До студентських років належить і пер
ша наукова монографія, підготовлена як дипломна робота — 
“История Киевской земли от смерти Ярослава до конца X IV  
века” (вийшла окремим виданням у 1891 p.). Ця праця була
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відзначена золотою медаллю і дала змогу автору залишитися 
стипендіатом при університетській кафедрі для підготовки до 
професорського звання (1890 p.). Книжка набула широкого 
розголосу, її високо оцінили визначні українські і російські вчені.

Упродовж 1891—1894 pp. М.Грушевський готує магістерсь
ку дисертацію, взявши темою майже не досліджену історію По
ділля в X IV —XVII ст. Після захисту у 1894 р. дисертації окре
мим виданням вийшла його книжка “Барское староство. Исто
рические очерки” (1894 p.), доповнена двома томами архівних 
джерел.

У ці ж роки розгортається його енергійна громадська діяль
ність. З  кінця 80-х років X IX  ст. Михайло Грушевський стає 
членом Старої Громади. За рекомендацією В.Антоновича, у 
1894 p. М.Грушевський отримує посаду професора кафедри іс
торії України у Львівському університеті. Розпочався львівсь
кий період його діяльності, один з найбільш плідних у його житті, 
що тривав 20 років — до 1914 р. За цей час М.Грушевський 
підготував численну когорту національних наукових кадрів та 
написав велику кількість наукових праць.

У 1897 р. вчений очолив Наукове товариство ім. Т .Ш ев
ченка (Н ТШ ), що стало фактично Українською академією наук. 
За час головування М.Грушевського (з 1897 по 1913 р.) Н ТШ  
видало понад 420 томів праць з української історії, філософії, 
літературознавства, етнографії, бібліографії та інших наукових 
напрямів. За редакцією М.Грушевського та його особистою 
участю вийшло у світ 110 томів “Записок Н Т Ш ”, 8 томів “Же- 
рел до історії України-Руси”, 15 томів “Збірника історично-фі- 
лософічного відділу Н Т Ш ”, 7 томів “Українсько-руського ар
хіву”, був започаткований “Літературно-науковий вісник”, 
якому належить особлива роль у розвитку літератури і суспіль
них наук. Саме у Львові М.Грушевський розпочав писати й ви
давати перші томи своєї головної праці — “Історії України- 
Руси”. Для популяризації історії України серед широкого загалу 
на батьківщині та й за її межами вчений написав кілька однотом
них нарисів науково-популярного характеру: “Очерки истории 
украинского народа” (три видання — у 1904, 1911, 1913 рр.)> 
“Про старі часи на Україні” (1907 р.), “Ілюстрована історія 
України” (перше видання у 1911 p.).

Очоливши в Н ТШ  історично-філософічний відділ, він по
ступово залучив до роботи молодь, виховав цілу плеяду видат-

2 М. Грушевський, T. І



22 ТВОРЧА СПАДЩИНА М.С.ГРУ ШЕВСЬКОГО І СУЧАСНІСТЬ

них науковців-істориків: І.Крип’якевича, С.Томашівського, 
М.Кордубу, І.Джиджору, В.Герасимчука.

З  університетської кафедри та на шпальтах періодичної пре
си, у заснованому ним літературно-публіцистичному журналі 
“Літературно-науковий вісник” М.Грушевський пропагував ідею 
національного визволення, дбав про український культурний, 
літературний, освітній розвиток, доводив необхідність заснуван
ня українського університету, приватних гімназій по всіх містах 
Галичини.

Особливо активізувалася громадська діяльність М.Грушев
ського після революційних подій у Російській імперії в 1905 році. 
Зняття заборони на українське слово та громадську діяльність 
дозволили йому ширити національну роботу і в Україні підро
сійській. У 1907 р. вчені Наддніпрянщини на пропозицію і під 
головуванням М.Грушевського об’єдналися в Українське нау
кове товариство (УНТ), яке, як і Н ТШ , розпочало під ре
дакцією історика видавати “Записки УНТ” (у 1908—1914 pp. 
з ’явилося 18 томів). М.Грушевський сподівався у майбутньому 
перетворити ці товариства в Українську академію наук. Духов
ному об’єднанню України Наддністрянської з Україною Над
дніпрянською мало прислужитися перенесення у 1907 р. зі Льво
ва до Києва журналу “Літературно-науковий вісник”.

Перша світова війна застала М.Грушевського в Криворівні 
на відпочинку, і він змушений був їхати на батьківщину через 
нейтральні країни (Італію, Румунію). Того ж 1914 р. восени вче
ний повернувся до Києва, але там він був заарештований царськи
ми жандармами як “провідник мазепинських ідей” і після кілька
місячного слідства засланий спочатку під нагляд поліції до 
Симбірська (1915 p.), а згодом до Казані (1915 р.) й Москви (1916 p.). 
Проте й там він продовжував свою активну наукову діяльність.

З  початком Лютневої революції 1917 р. у Росії М.Грушевський, 
обраний заочно Головою Української Центральної Ради, переби
рається до Києва. Понад рік (з березня 1917 до кінця квітня 
1918 р.) очолювана М.Грушевським Центральна Рада еволю
ціонувала від представниці інтересів українського народу перед 
Російським урядом до загальноукраїнського парламенту незалеж
ної Української Народної Республіки. Це був один із найяскраві
ших періодів надзвичайно активної діяльності М.Грушевського 
як політичного діяча. Як писав один з його соратників по роботі в 
Центральній Раді відомий історик Олександр Шульгин, пре
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стиж М.Грушевського в той час був незрівнянний. “Великий і 
прославлений історик, він всіма — і своїми, і чужими — був 
визнаний провідником всього українського національного руху. І 
таким він в дійсності був у передреволюційні часи, так само, як і в 
1917 р. Де б не з ’явився навесні 1917 р. Грушевський, його зу
стрічали бурхливі овації. Можу ствердити, що в той час вся Україна 
його не тільки шанувала, але й любила і абсолютно йому вірила”8. 
Інший діяч Центральної Ради Д.Дорошенко у своїй ґрунтовній 
історичній праці про добу Центральної Ради писав, що Грушев
ський, завжди прагнучи до здобуття Україною самостійності, на
магався досягти цього поступово, з урахуванням особливостей 
тогочасної ситуації. З  прибуттям Грушевського 27 березня 
1917 р. до Києва, писав Д.Дорошенко, “ ...український рух у 
Києві зразу відчув досвідчену і авторитетну руку свого керов- 
ника. Ніхто в даний момент не підходив більше для ролі на
ціонального вождя, як Грушевський, ніхто навіть і рівнятися 
не міг із ним щодо загально признаного авторитету і тої по
ваги, якою оточувало його все українське громадянство”9.

Як Голова Центральної Ради М.Грушевський наполегливо 
докладав зусиль до здобуття повної окремішності України, за
безпечуючи статус автономії України в рамках Російської Ф е 
дерації. Але вже й тоді він намагався досягти такої автономії, за 
якої б Україна фактично одержувала основні атрибути й ознаки 
держави. У праці “Якої ми хочемо автономії і федерації” (кві
тень 1917 р.) вчений писав, що українці хочуть утворити широ
ку національно-територіальну автономію України в складі не 
централістичної держави, а федеративної республіки. І ця авто
номна держава має бути організована на демократичних заса
дах самоврядування і самостійно “вершити у себе вдома всякі 
свої справи — економічні, культурні, політичні, содержувати 
своє військо, розпоряджатися своїми дорогами, своїми дохода
ми, землями і всякими натуральними багатствами, мати своє 
законодавство, адміністрацію і суд”10. Повна сепарація україн

8 Шульгин О. Михайло Сергійович Грушевський — як політик і люди
на /  /  Збірник на пошану Олександра Шульгина. — Париж; Мюнхен, 1969. — 
С. 146.

9 Дорошенко Д. Історія України. 1917—1923 pp. — Нью-Йорк, 1954. — 
T. І: Доба Центральної Ради. — С. 44.

10 ГрушевськийМ. Хто такі українці і чого вони хочуть. — K., 1991. — 
С. 126.
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ських земель від Росії була проголошена 9 (22) січня 1918 р. 
Четвертим універсалом. У підготовленому Головою Централь
ної Ради М.Грушевським проекті Четвертого універсалу прого
лошувалося: “Народе України. Твоєю силою, волею, словом ста
ла на землі українській вільна Народна Республіка. Справди
лась колишня давня мрія батьків твоїх — борців за вольності і 
права трудящих... Однині Українська Народна Республіка стає 
самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною дер
жавою українського народу”11. Цей історичний документ по
іменним голосуванням переважною більшістю голосів було за
тверджено і він вступив у дію.

Очолюючи Центральну Раду, М. Грушевський брав також 
активну участь у роботі численних селянських, солдатських, ко
оперативних з ’їздів, писав і редагував постанови, маніфести, 
універсали, закони Центральної Ради, вів широку просвітни
цьку діяльність, а також писав і видавав наукові й популярні 
праці з історії та актуальних проблем українського суспільного 
життя. Він був головним архітектором української політики до 
кінця квітня 1918 p., її головним ідеологом, ініціатором, авто
ром усіх найголовніших документів Центральної Ради.

Безперечно, не все в діяльності М.Грушевського було пра
вильним, коли дивитися з перспективи сьогодення. Він також 
припускався помилок і прорахунків.

Проте в оцінці його діяльності як політика і, зокрема, як 
Голови Центральної Ради, в літературі, на жаль, є чимало не
справедливих звинувачень, навіть у поглядах тих, хто прагне 
дати правдиву оцінку його діяльності. Визнаючи те, що М.Гру
шевський був великим істориком, дехто з авторів намагається 
довести, що він був поганим політиком, який, мовляв, не зміг 
зберегти й утвердити владу Центральної Ради, “не був борцем 
за незалежність України” і навіть “боявся цієї незалежності”, 
більше того, що він “винен в загибелі УНР”12. Можна з впев
неністю говорити про те, що видання всієї творчої спадщини 
М.Грушевського дасть змогу дослідникам переконатися у не
правомірності таких дилетантських оцінок.

11 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х тт. — 
K., 1997. — Т. 2. — С. 102-103.

12 Див., напр.: Белебеха І. Поразки та надії України. — Харків,
1996. — С. 169-171.
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Політична діяльність М.Грушевського — неоціненний до
свід розбудови Української незалежної держави саме як демокра
тичної парламентської Республіки. Цей досвід і його повчальні 
уроки мають непересічне значення і для розбудови сучасної не
залежної демократичної України. Що ж до причин поразки 
Центральної Ради, то “провина” в цьому не може лягати на 
одну людину, а радше на все тодішнє неструктуроване україн
ське суспільство, яке тоді ще не було в змозі протидіяти негатив
ним внутрішнім і зовнішнім чинникам. При цьому слід наголо
сити, що М.Грушевський за своїми поглядами був переконаним 
демократом. Він зовсім не сприймав тоталітарних методів управ
ління. Про цю його рису розповідають “Спогади” Надії Суров- 
цевої. Після гетьманського перевороту їй було доручено як зв’яз
ківцю від парламентських партій, що входили до Центральної 
Ради, передати М.Грушевському, який тоді знаходився у Лу
цьких казармах під охороною січових стрільців, прохання при
йняти диктатуру. “На це Михайло Сергійович з обуренням від
повів: “Я? Голова парламенту — диктатуру?! Ніколи!”13

На останніх зборах Центральної Ради М.Грушевського 
обрали за прийнятою Конституцією УНР головою парламенту, 
що фактично дорівнювало посаді Президента УНР. Це сього
дні викликає багато непорозумінь. Найпоширенішим є те, кого 
вважати першим Президентом України: М.Грушевського чи 
Л.Кравчука. Як до вищої посадової особи УНР до М.Гру
шевського як до Президента зверталися не лише деякі члени 
Центральної Ради, але й пізніше партійні діячі уенерівської орі
єнтації. Від М.Грушевського був започаткований інститут “пре
зидентської влади” в УНР, який і в подальшому емігрантсько
му періоді зберігався як традиція екзильного уряду УНР. Сим
волічні атрибути президентської влади передавалися від однієї 
особи до іншої, поки, зрештою, не були передані всенародно 
обраному в незалежній Україні Президентові Л. Кравчуку.

Після гетьманського перевороту М.Грушевський не відійшов 
від активної політики. Спочатку він деякий час перебував на не
легальному становищі, а з березня 1919 р. виїхав за межі Украї
ни. Розпочався новий — емігрантський період його життя, що 
тривав до початку 1924 р. Проживаючи в Празі, Берліні, Відні, 
Женеві, Парижі, М.Грушевський продовжував політичну, літе

13 Суровцева Надія. Спогади. — K., 1996. — С. 80.
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ратурно-наукову і науково-організаційну діяльність. Він нама
гається привернути увагу світової громадськості до “українсь
кого питання”, підтримує зв’язки з українськими діячами науки 
і культури, організовує допомогу голодуючим на батьківщині.

Разом зі своїми соратниками по партії есерів (П.Христюк, 
М.Шраг, М.Чечель, О.Жуковський та ін.) він створює у Відні 
Український соціологічний інститут, публікує цілий ряд наукових 
праць, у тому числі перші чотири томи “Історії української літе
ратури”, окремі видання “3  історії релігійної думки на Україні”, 
“Початки громадянства: (Генетична соціологія)”, “3  починів укра
їнського соціалістичного руху: М.Драгоманів і женевський со
ціалістичний гурток” та інші. Там же організовує видання полі
тичного журналу емігрантської частини Української партії соціа- 
лістів-революціонерів (УПСР) “Борітеся — поборете”. У Відні 
1921 р. вийшло з друку і останнє за життя М.Грушевського ви
дання його праці “Ілюстрована історія України”.

У 1922 р. він з сім’єю оселився в Бадені, під Віднем, де 
проживало чимало українських емігрантів, з якими він був у 
постійних контактах. Цікавий штрих зі свого тогочасного життя 
подає М.Грушевський у листі від 23 січня 1923 р. до письмен
ника О.Олеся. “На зборах, — пише він, — читали IV універ
сал і мої статті з приводу його; людей було мало, самі галича
не, було мені дуже сумно і “чуло”, і хотілось сповнити свій 
старий замір — написати свої спомини про ті 14 місяців (ма
ється на увазі період Центральної Ради. — /7.C.), котрих 
кращих і трагічнійших, мабуть, не було і не буде в життю на
шого народу”14.

Перебуваючи в еміграції, М.Грушевський весь час линув 
думкою на Україну, підтримував з нею зв’язки, уважно стежив 
за подіями політичного, культурного та суспільного життя на 
рідній землі. Про це свідчить його багатюще листування з різ
ними діячами науки і культури України. З  нього простежуємо 
еволюцію в його поглядах щодо подій в Україні. Якщо в період 
1919— початку 1921 pp. він послідовно відстоював позиції не
залежності України, то в 1921—1923 pp. вже поступово перехо
дить на позиції визнання реалій радянської влади та з ’ясування 
можливостей певної співпраці з нею за умов реальної федерації

14 Листування Михайла Грушевського. — K.; Нью-Йорк; Париж; 
Львів; Торонто, 1997. — Т.І. — С. 244.



ТВОРЧА СПАДЩИНА М.С.ГРУШЕВСЬКОГО І СУЧАСНІСТЬ 27

України з іншими республіками. З  цією метою він підтримував 
інтенсивне листування не лише з діячами науки і культури, а і з 
певним колом державних діячів, зокрема, з Х.Раковським, 
С.Косіором, М.Левицьким та ін.

М.Грушевський довго і болюче вирішував дилему, чи повер
татися йому в Україну, чи залишатися на еміграції, ретельно 
зважуючи всі “за” і “проти” такої акції. У Відні він не мав елемен
тарних можливостей жити і працювати. Йому пропонували про
фесорську посаду у Празькому педінституті та Українському ві
льному університеті, а також офіційно запрошували на наукову 
роботу до Академії наук у Києві. Обговорюючи це питання в 
листах до близьких йому на той час людей, зокрема, в листі до 
письменника О.Олеся, що проживав тоді у Празі, М.Грушевський 
у жовтні 1923 р. писав: “Розуміється, в Празі жити можна б 
безпечнійше, ситнійше; правда, наукова праця пішла б в кут при 
заробкованню, а політичний підклад тих запросин, котрі мені було 
зроблено, зістається для мене і до днесь неясним... Які умови 
мого істновання будуть на Україні, не знати. Але коли люде, ко
трих я не можу підозрівати в задніх мислях, — котрі не стоять ні 
в якім зв’язку з урядом, ні з партією навіть, ставлять справу в сю 
площину, що моє місце на Україні [ підкреслено авт. ] — трудно 
мені відмовлятись від сього в ім’я матеріяльних вигод!..”15

В іншому листі до О.Олеся, в листопаді 1923 p., вчений 
знову пише про своє “смятеніє” з приводу поїздки на Україну. 
“З  одної сторони, серіозні мотиви, навіть загально-національ
ного характера, наказують їхати на Укр[аїну], а з другого боку 
докази непережитого ще українофобства більшовиків, їх захо
дів против громад[ської] ініціятиви і страшного зубожіння краю 
змушують з смутком думати про сю перспективу”16. Далі він 
повідомляє, що Київська академія наук знову надіслала йому 
пропозиції про обрання його в члени і що він на сей раз дав 
згоду, “на що не згоджувавсь ранійше”17.

Важливі свідчення з проблеми повернення М.Грушевського 
подає М.Стахів у своїх “Спогадах”. Десь у кінці вересня 1923 р. 
Український громадський комітет у Празі відправив його з мі
сією переконати М.Грушевського в недоцільності поїздки в

15 Листування Михайла Грушевського. — С. 259.
16 Там же. — С. 261.
17 Там же.
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Україну. “Всі ми є тієї думки, — говорив він від імені Комітету 
Грушевському, — що Ви не повинні вертатися, бо ж Ви не прос
тий собі професор і не звичайний учений, що повертається прива
тно, але Ви є перший Президент УНР, відновленої української 
державносте, до чого Ви самі приложили були всю свою працю і 
мозок. Ваш легальний поворот був би формальним визнанням 
чужої окупації над Україною”18. На це М.Грушевський відповів 
відмовою, заявивши: “Я колишній Президент і колишній полі
тик. Таких “колишніх” багато на еміграції. Тепер я історик і хочу 
працювати лише науково. Ніяких політичних заяв на користь со- 
вєтської влади я не зроблю”19. Бесіда тривала довго. М.Стахів, 
намагаючись переконати Грушевського відмовитися від поїздки, 
наводив все нові аргументи. “Це тільки формальність, — наго
лошував він, — що Ви тепер не є Президентом УНР. Але в 
дійсності ввесь світ Вас знає як першого Президента УНР, все 
одно, що до того буде доданий ще прикметник “колишній”. Бо 
факту, що Ви були першим Президентом, першим Головою дер
жави, ніхто не може викреслити з історії і ніколи більше не може 
бути першого президента, а тільки може бути другий, третій чи 
який інший з черги президент. А це значить, що Ви ніколи вповні 
приватною особою вже бути не можете”20. їх бесіда-диспут про
довжувалася цілий день. Кожен із співбесідників наводив свої 
аргументи “за” чи “проти” поїздки. Найпереконливішим аргумен
том Грушевський висунув своє передбачення того, що, на його 
думку, буде ще нова світова війна, в яку будуть втягнуті країни 
Європи і Далекого Сходу, а за нею і революційний вихід із війни 
ряду країн, в тому числі й України (передбачення справді вража
юче! — П .С .). І тому, вважав Грушевський, йому варто їхати в 
Україну з метою допомоги їй у підготовці до майбутнього утвер
дження державної незалежності21. Але врешті-решт на другий 
день бесіди М.Грушевський дав згоду не повертатися до Киє
ва і попросив М.Стахіва передати в УВУ і в Педагогічний ін-

w Стахів Матвій. Чому М.Грушевський повернувся в 1924 році до 
Києва? (Жмут фактів і уривок спогадів) / /  Михайло Грушевський: Статті, 
спогади, документи і коментарі /  Записки НТШ. — Нью-Йорк; Париж; 
Сидней; Торонто, 1978. — Т. CXCVII. — С. 132.

19 Там же. — С. 133.
20 Там же. — С. 134.
21 Там же. — С. 142—143.
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статут ім. Драгоманова в Празі, що він приймає запрошення 
працювати в їхніх установах. М.Стахів з задоволенням виконав 
це прохання Грушевського. Та десь у листопаді 1923 p., як пові
домляє М.Стахів у своїх “Спогадах”, листоноша приніс йому 
листа від М.Грушевського, в якому учений писав: “Мені при
кро Вас і громаду в Празі розчаровувати цим листом: я вирі
шив таки не їхати до Праги, а з початком наступного року ви
їхати до Києва до праці в Українській Академії Наук. Я ще раз 
і ще раз передумав все питання: їхати до Праги чи до Києва? Я 
брав під увагу ще раз з усіх боків ті моменти, про які ми довго 
розмовляли, а при тому узгляднював нові важливі інформації, 
що стосуються цих моментів. Це роздумування врешті привело 
до того, що я вирішив, що моменти за мій переїзд до Києва 
переважають. Прохаю повідомити керівників Українського Ві
льного Університету і Педагогічного інституту, що я таки ріши
вся вертатися до наукової праці в академії в Києві”22.

Отже, після довгих роздумів і сумнівів М.Грушевський ви
рішив повертатися на Батьківщину для наукової роботи з ба
жанням завершити багатотомну “Історію України-Руси” та з 
надією реалізувати чимало інших наукових планів і, безперечно 
ж, з вірою, що в Україні він зможе більше зробити корисного в 
ім’я майбутньої незалежності.

Разом з сім’єю 8 березня 1924 р. М.Грушевський прибув 
до Києва. Розпочався останній десятилітній період його натхнен
ного і трагічного життя.

Je Je Jt

В Україну Михайло Грушевський повернувся сповнений ши
рокомасштабними планами, проте реалії, з якими він зіткнувся 
на рідній землі, були далеко не сприятливими. Щоправда, дру
зі, колеги, національно свідома молодь щиросердно його вітали. 
Але академічне керівництво та партійно-державні кола постави
лись до нього з прихованою настороженістю й власними 
розрахунками. Причому, якщо академічне керівництво в особах 
віце-президента ВІАН  академіка С.Єфремова і неодмінного 
секретаря ВУАН академіка А. Кримського в цілому прихильно 
ставились до свого колеги, високо шануючи його як видатного

22 Стахів Матвій. Чому М.Грушевський повернувся... — С. 146. Де
тальніше про це див. також: Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського. 
Останнє десятиліття (1924—1934). — K., 1993. — С. 16—35.
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історика (розходження між ними базувались переважно на рівні 
особистих амбіцій), то партійно-державне керівництво запрошу
вало М.Грушевського в Україну з надією зробити вченого прихиль
ником радянської влади і використати його великий авторитет у 
своїх цілях.

Цьому надзвичайно складному і трагічному періоду в житті 
М.Грушевського, уже за часів незалежної України, присвячено 
чимало ґрунтовних досліджень, що розкривають правду про 
життя і діяльність видатного вченого і патріота України. Адже, 
як відомо, радянська історіографія лише шельмувала його як 
“українського буржуазного націоналіста”, приховуючи достовір
ні джерела від дослідників. Ті ж із них (Ф.Шевченко, С.Білокінь, 
Я.Дашкевич), що намагалися сказати про нього правдиве слово, 
зазнавали репресій. Лише тепер, коли відкрився доступ до рані
ше таємних архівів, завдяки плідній праці ряду вчених-джерело- 
знавців видано кілька ґрунтовних досліджень про останній пері
од життя та діяльності М.Грушевського23. Не може не вражати 
колосальний обсяг зробленого М.Грушевським для України у над
звичайно складних і важких умовах його епохи.

ВУАН на початку 1924 р. складалася з трьох відділів: істо- 
рико-філологічного, фізико-математичного та соціально-еконо
мічного і налічувала у своєму складі 120 штатних співробітни
ків, з яких лише 82 були на наукових посадах (в тому числі 23 
академіки)24. М.Грушевський був обраний академіком і зарахо
ваний до історико-філологічного відділу, який очолював неод
мінний секретар академії А.Кримський, на посаду керівника 
кафедри історії українського народу. Під його керівництвом не
забаром була створена Науково-дослідна кафедра історії Укра
їни (НДКІУ). Вона й стала основним осередком його науково-

23 Див., зокрема: ПирігР.Я. Життя Михайла Грушевського. — 200 с.; 
Сохань П .С ., Ульяновський В .І., Кіржаєв С.М . М.С.Грушевський і 
ACADEMIA: Ідея, змагання, діяльність. — K., 1993. — 322 с.; Михайло 
Грушевський: Між історією та політикою (1920—1930 роки). Збірник 
документів і матеріалів. — K., 1997. — 184 с.; Пристайно В., Шаповал Ю . 
Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924— 
1934. — K., 1996. — 336 с.; Вони ж. Михайло Грушевський: Справа 
“УНЦ” і останні роки (1931—1934). — K., 1999. — 355 с. та інші.

24 Див.: Історія Національної академії наук України. 1924—1928: До
кументи і матеріали. — K., 1998. — С. 18, 75.
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організаційної діяльності в розбудові історичної науки. Уже в 
1924 році Михайло Сергійович заснував низку нових структур 
у складі Історичної секції ВУАН: Комісію культурно-історич
ну, Комісію історичної пісенності, чотири комісії порайонного 
дослідження історії України (Києва і Правобережжя, Лівобе
режжя і Слобожанщини, Степової України і Чорномор’я, Захід
ної України), а також став головою Археографічної комісії25.

Перші кілька років продовжувалася розбудова історичних 
установ. У 1926—1927 pp. у системі Історичної секції М.Грушев
ський створює Комісію історії старої України, Комісію найно
вішої історії України, Комісію для дослідження нової українсь
кої історіографії та ін. Усі кафедри і комісії Історичної секції 
ВУАН фактично були своєрідними попередниками відділів та 
інших структур тоді ще неіснуючого Інституту історії України, 
як і майбутнього Інституту української археографії та джерело
знавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Одночасно уче
ний вів постійну боротьбу з Президією академії за отримання 
історичними установами максимальної автономії в складі ВУАН.

Незалежна діяльність М.Грушевського не знаходила у Пре
зидії (в особах А.Кримського і С.Єфремова) підтримки й ро
зуміння. Вони вбачали в ній передусім порушення академічної 
дисципліни та “партизанщину”. Багато документів розповіда
ють про численні звернення Михайла Сергійовича до урядових 
кіл Харкова, в Наркомос, в Державне видавництво України та 
до інших установ про виділення грошей та лімітів для видання 
українознавчого журналу “Україна”, збірників “За сто літ” та 
інших видань, про переведення до Києва створеного ним Укра
їнського соціологічного інституту та про відкриття інституту 
первісної культури і народної творчості, а також про вирішення 
різних, навіть господарських питань, які знаходили протидію з 
боку академічного начальства26. Водночас з написанням вели
кої кількості наукових праць М.Грушевський виконував вели

25 Історія Національної академії наук України. — С. 90—91.
26 Про складні перипетії у науково-організаційній діяльності М.С.Гру

шевського див. також: Гирич І. М.Грушевський і С.Єфремов на тлі укра
їнського суспільно-політичного життя кінця X IX  — 20-х pp. X X  ст. 
/  /  Український історик. — 1996. — Ч. 1—4. — С. 142—187; Юркова О. 
Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С.Грушевського
1924-1936 pp. — K., 1999. — C. 42-206.
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чезний обсяг науково-видавничої роботи. Лише за тих перших 
сім років, коли Грушевський міг працювати в Києві (до виму
шеного від’їзду до Москви), він відредагував і видав (частково 
разом з братом Олександром Гру шевським) такі видання: “З а 
писки історично-філологічного відділу ВУАН” — 6 томів; “На
укові збірники. Записки наукового товариства в Києві” — що
річники за 1924—1929 pp. — 6 томів; щорічник “Студії історії 
України” — в 3-х томах; збірники “За сто літ. Матеріали з 
громадського й літературного життя України X IX —початку 
X X  ст.” — в шести книгах; окремі збірники статей, що були 
підготовлені в комісіях порайонного дослідження України, а саме: 
“Київ та його околиця в історії і пам’ятках” (1926 p.); “Чернігів 
і Північне Лівобережжя” (1928 p.); окремі історичні праці: 
“М.Костомаров. Науково-публіцистичні і полемічні писання” 
(1928 p.); “Етнографічні писання Костомарова” (1930 p.); 
“Київські збірники історії й археології, побуту й мистецтва” 
(1930 р.) та чимало інших. Якщо додати до цього 43 книги 
журналу “Україна”, то виходить понад 70 томів, тобто по 10 
відредагованих висококласних наукових книжок на рік. Сама 
цифра вражає.

До роботи в очолюваних ним кафедрі історії, в історичній 
секції та різних комісіях М.Грушевський залучав таких відомих 
вчених, як М.Василенко, С.Єфремов, О.Малиновський,
B.Перетц, К.Студинський, К.Харлампович, О.Грушевський, 
І.Крип’якевич, М.Возняк, Є .Тимченко, Г.Житецький, 
О.Гермайзе, В.Щербина та ін.

Нова генерація істориків була представлена вченими, біль
шість з яких ще не мала і тридцяти років. Передусім це його 
учні: С.Шамрай, М.Ткаченко, Д.Кравцов, П.Глядківський,
C.Глушко, В.Юркевич, В.Єфимовський, А.Єршов, Л.Ш ев
ченко та багато інших. Окремо варто згадати дочку Михайла 
Сергійовича — Катерину Грушевську, що керувала культурно- 
історичною комісією, редагувала видання збірника “Первісне 
громадянство та його пережитки на Україні”; підготувала кор
пус українських народних дум.

Постійну увагу приділяв М.Грушевський розвиткові регіо
нальних осередків істориків. В Одесі, Полтаві, Харкові, Чер
нігові, Вінниці, Житомирі, Кам’янці функціонували історико- 
етнографічні й краєзнавчі осередки, які збирали місцевий мате
ріал, студіювали архіви, писали різні розвідки та матеріали до
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журналу “Україна”, збірників “За сто літ”. Великого значення 
надавалось також публікаціям джерел. До цієї роботи залуча
лись відомі архівісти: П.Федоренко (Чернігівський архів),
О.Рябінін-Скляревський (Одеський архів), В.Романовський 
(Київський архів давніх актів), В.Міяковський (Київський 
центральний історичний архів) та ін. Втілюючи в життя прин
ципи соборності України, Михайло Сергійович всіляко сприяв 
зміцненню зв’язків з Галичиною й закордонними українцями — 
політичними емігрантами. В його комісіях на нештатних поса
дах працювали видатні львівські вчені М.Возняк, М.Мочуль- 
ський, К.Студинський, Ф.Колесса, Я.Гординський. У журналах 
друкувалися історики-емігранти Ілько Борщак, Володимир 
Дорошенко, Вадим Щербаківський та ін.

Особливо треба відзначити археографічну діяльність 
М.Грушевського. У цій царині він працював понад 40 років. 
Розпочавши досліди над архівними джерелами ще студентом, 
він розгорнув широку едиційну практику в українських устано
вах академічного типу — НТШ  у Львові та УНТ у Києві, 
організував багатотомне видання “Жерел до історії України- 
Руси” , “Українсько-руського архіву” , публікацію джерел у 
“З Н Т Ш ”, забезпечив копіювання документів Археографічної 
комісії Н ТШ  і ВУАН.

Учений досить широко трактував мету й завдання архео
графічної діяльності, що виявилося, зокрема, у масштабному 
розгортанні обстеження стану збереження документальних па
м’яток в архівосховищах республіки, а також і за її межами.

М.Грушевський був організатором виявлення “Документаль
ної україніки” в архівосховищах Росії та Центральної і Східної 
Європи, а також видання джерел давньоруської доби, таких, як 
“Руська правда” (було розпочате ще 1928 p., але вийшло лише
1935 p.), “Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та 
українського права XV II—XVIII вв.” (1927) та ін. Учні вчено
го ще до першої світової війни проводили пошуки документів у 
архівах Кракова, Варшави, Рима, Стокгольма (М.Кордуба,
В.Герасимчук, С.Томашівський, І.Крип’якевич). Для публіка
ції джерел нового часу були заведені спеціальні рубрики в часо
писі “Україна” та збірнику “За сто літ”.

У другій половині 20-х pp. X X  ст. М.Грушевський велику 
увагу приділив публікації джерел XVIII ст. — останнього пері
оду існування Гетьманщини. Було здійснено видання матеріалів
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“Генерального слідства про маєтності” (Стародубського (1929) 
та Лубенського (1931) полків), “Опису Новгород-Сіверського 
намісництва” (1931), “Переписних книг 1666 р.” (1933), готу
валися до видання “Румянцевський опис м. Стародуба”, “Гене
ральне слідство... Миргородського та Полтавського полків”, 
“Опис Чернігівського намісництва”, козацькі літописи, матері
али з історії українського права й картографії та ін.

Едиційна діяльність Археографічної комісії ВУАН на чолі 
з М. Гру шевським продовжувала кращі традиції української ар
хеографії, започатковані Київською комісією для розбору дав
ніх актів та Археографічною комісією НТШ . Вона становить 
міцний фундамент для розвитку сучасних археографічних і дже
релознавчих досліджень.

Учений зробив би значно більше, якби не перешкоди, а від 
1930 р. — репресії з боку комуністичної влади. Партійно-дер- 
жавне керівництво від самого повернення М.Грушевського з 
еміграції ставилось до нього з підозрою і недовірою. Не допо
магали навіть дві так звані “охоронні” грамоти, яких він перед
бачливо домігся перед приїздом в Україну. Одна з них, за під
писом керівників ВУЦВК Г.Петровського та О.Буценка, на
давала йому право “свобідного проживання в межах У P C P ” і 
запевняла, що “з боку Радянської влади йому ніяких обвинува
чень за його попередню діяльність не пред’являється”. Друга, 
за підписом голови Раднаркому У PCP В.Чубаря та голови ГПУ 
У PCP В.Балицького, стверджувала, що академік Грушевський 
“обшукам, арештам і переслідуванням не підлягає”27. Однак уже 
з перших днів перебування в Україні до М.Грушевського орга
нами ГПУ-НКВД були приставлені таємні агенти-інформато- 
ри. Проаналізувавши перші його кроки в Києві, зокрема, його 
появу в ВУАН через дві години після приїзду, його виступ
11 березня 1924 р. на святкуванні Шевченкових роковин у 
ВУАН, пишуть В.Пристайко та Ю.Шаповал, помічник упов
новаженого 1-ї групи контррозвідувального відділення Київсь
кого губернського відділу ГПУ Г.Еймонтов підготував поста
нову про заведення справи-формуляра №1023, ухваливши “взя
ти громадянина Грушевського М.С. на облік неблагонадійних”. 
По суті, відтоді почалося широкомасштабне постійне збиран

27 Сохань П .С ., Ульяновський В .І., Кіржаєв С.М . М.С.Грушев
ський і ACADEMIA. — С. 61—62.
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ня “компромату” на вченого. Підсумком цього стане арешт 
23 березня 1931 р. і спроба зробити його лідером антирадянсь- 
кої підпільної організації “Український національний центр
(У Н Ц )”28.

Проте спочатку партійні керівники проводили щодо нього 
подвійну політику. З  одного боку, рахуючись з авторитетом 
вченого не лише в Україні, а й за її межами, вони задовольняли 
домагання М.Грушевського на збільшення фінансування його 
установ і видань, розраховуючи використати його у боротьбі з 
президією академії, а саме з С.Єфремовим і А.Кримським, яких 
вони вважали більш небезпечними. З  іншого боку, вони все ще 
розраховували зробити видатного вченого прихильником кому
ністичної ідеології та радянської влади. Для досягнення цього 
пропонували йому обрання Президентом ВУ\Н.

Політичні керівні кола грали на протиріччях між М.Гру- 
шевським та С.Єфремовим, розпалюючи конфлікт виділеними 
додатковими коштами на Історичну секцію та залишаючи не
змінним бюджет для інших відділів ВУАН. Укрголовнаука 
10 грудня 1924 р. прийняла спеціальну постанову про “Кафед
ру Грушевського”, в якій визнавалась її важливість і необхід
ність надання їй допомоги. А вже 12 січня 1925 р. на спільному 
зібранні ВУАН А.Кримський зачитав проект “Основних поло
жень реорганізації ВУАН”, який передбачав не розширення, а 
звуження історичних осередків М.Грушевського.

Навесні 1925 р. генсеком КП(б)У став Л.Каганович. На 
одному з перших закритих засідань Політбюро прийняло рі
шення “Про створення комісії з тт. Кагановича, Чубаря, Шум- 
ського, Гринька і Балицького по вивченню питання про україн
ську інтелігенцію і зокрема стосовно академії і Ірушевського”29.

28 Пристайно В., Шаповал Ю . Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. 
Трагічне десятиліття: 1924—1934. — С. 22. Видатний учений був узятий 
на облік як “неблагонадійний” 20 липня 1924 p., тобто невдовзі після свого 
повернення в Україну, хоча пильно стежити за ним почали з самого прибут
тя. З  того часу протягом 10 років, до смерті, він був під постійним наглядом, 
а в його найближчому оточенні було чимало секретних співробітників, які 
докладно доповідали про його настрої, розмови, наміри, політичні симпатії 
та антипатії, особисті стосунки з іншими діячами ( Шаповал Ю ., Пристай
но В ., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: Особи, факти, докумен
ти. — K., 1997. — С. 32.).

29 Пиріг Р.Я . Життя Михайла Грушевського. — С. 47.
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Л.Каганович вважав “зміновіхівську ідеологію” М.Грушевського 
меншим злом, ніж безкомпромісну щодо комуністичного впливу 
на академію групу С.Єфремова. Показовим моментом у став
ленні влади до вченого стало відзначення його 60-річного юві
лею, що відбулося 3 жовтня 1926 р. Друзі й колеги вченого вва
жали таке відзначення “святом української науки і культури”. 
Політбюро ЦК КП(б)У 7 вересня також розглянуло питання 
“Про ювілей Грушевського” і прийняло відповідне рішення, в 
якому, зокрема, наголошувалося, що ювілей М.Грушевського “му
сить бути зведеним до наукового ювілею в межах міста Києва та 
в рамках Академії наук”30. Водночас редакції журналу “Життя і 
революція” давалися вказівки опублікувати дві статті авторів-ко- 
муністів про політичну і наукову діяльність М.Грушевського, в 
яких необхідно було довести, що на наукову роботу вченого впли
вала “ідеологія дрібнобуржуазного націоналізму”, яка привела його 
до політичного краху. Разом з тим рекомендувалося згадати і про 
те, що М.Грушевський віднайшов у собі сили відійти від старих 
позицій і прийти до радянської влади. Наголошувалося також на 
необхідності з марксистських позицій проаналізувати наукову 
спадщину Грушевського31.

Сам ювілей, незважаючи на всі вжиті владою заходи, про
йшов як справжній тріумф української науки. Один з його учас
ників — тодішній студент, а пізніше літературознавець, історик 
і публіцист Григорій Костюк у своїх “Спогадах” писав, що не 
лише актовий зал Київського університету, де було вшанування 
ювіляра, а й підступи до нього та парк Шевченка були заповне
ні масою шанувальників Грушевського. А коли голова організа
ційного комітету академік Тутківський, відкриваючи ювілейне 
засідання, закінчив свою промову словами, що “Михайло Сер
гійович назавжди лишиться найкращою справжньою окрасою і 
славою Української академії”, зал вибухнув довгими гучними 
оваціями. Ювіляра вітали президент ВУАН В.Липський, ака
деміки Д.Багалій, К.Студинський та багато інших вчених, ко
лег і друзів. Вітання надійшли від А.Луначарського, М.По- 
кровського та інших вчених. Надійшли сотні вітальних листів і 
телеграм від усіх університетів, інститутів, наукових установ і

30 Див.: Пристайно В., Шаповал Ю . Михайло Грушевський і ГПУ-
НКВД. — С. 146.

31 Там же. — С. 147.
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культурних закладів України та зарубіжжя32. А коли М.Гру
шевський у заключному слові наголосив на необхідності досяг
нення соборності українських земель, зал загримів аплодисмен
тами. “Це був вибух, — писав Г.Костюк, — великої сили укра
їнської державної самостійності... Переповнена заля спонтанно 
встала і влаштувала ентузіястичну довготривалу овацію. В той 
момент, за винятком кількох шпиків, що напевне сиділи серед 
публіки, для учасників ювілейного свята, можна з впевненістю 
сказати, не існувало ні радянської влади, ні комуністичної пар
тії та її диктатури. В її свідомості панував лише образ великої 
Соборної України та її духовного вождя — академіка Михайла 
Грушевського”33.

Звичайно, такий фінал ювілею не влаштовував партійно- 
державне керівництво України. Воно чекало від М.Грушевського 
запевнень у намірі вірно служити радянській владі і комуністич
ній ідеології. Про це недвозначно сказав йому на ювілеї пред
ставник влади П.Любченко. “Шануючи вас, — говорив він, — 
як видатного вченого нашого історика, ми, проте, не забуваємо, 
що був час, коли ви, Михайле Сергійовичу, стояли по той бік 
барикади. І не тільки пасивно стояли, а й очолювали великий 
націоналістичний фронт і активно боролись проти влади робіт
ників і селян. Ми цього не забуваємо”. Він, а також представ
ник Укрголовнауки М.Левицький, відверто вимагали від 
М.Грушевського визначитися у своєму ставленні до радянської 
влади і засудити свої помилки в минулому. Вони чекали його 
покаяння за “хибний” етап його діяльності34.

Ознаки різких змін у ставленні до нього партійно-держав- 
ного керівництва вчений відчув уже невдовзі. Першим сигна
лом була критика наркома освіти О.Шумського, який у листо
паді того ж 1926 р. звинуватив “український націоналістичний 
табір , і особисто М.Грушевського, у проведенні “отруйної ро
боти , намагаючись протиставити українську громадськість чер
воній Москві, і у “наклепі на Радянську владу, скерованому на

32 Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади. — Едмонтон, 1987. — 
Кн. 1. — С. 186-192.

33 Там же. — С. 193. Див. про це також: Великий Українець. Матеріа
ли з життя та діяльності М.С.Грушевського. — K., 1992. — С. 396—438.

34 Там же. — С. 191. Детальніше див. також: П ирігР.Я. Життя Ми
хайла Грушевського. — С. 58—68.

З М. Грушевський, T. J
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дискредитацію Союзу й на розрив братерства народів”. У пресі 
періодично нагадували М.Грушевському про його “сумнівне” 
минуле. Сексоти доповідали ГПУ про кожний крок М.Грушевсь
кого. Зокрема, один з аспірантів-комуністів у листопаді цього 
ж року писав, що “Грушевський як голова кафедри не дбає про 
пролетаризацію кафедри, а навпаки, заповнює її правими, во
рожими пролетарській справі, елементами”35. В іншому доносі 
у січні 1927 р. йшлося про те, що нібито М.Грушевський ство
рив в Історичній секції ВУАН “ворожу політичну організацію” 
з активних хлопців “від української контрреволюції”36.

З  приходом на початку 1927 р. на посаду Наркомосвіти 
М.Скрипника основний удар партійної влади скеровувався на
С.Єфремова та А.Кримського, які тоді вважалися небезпечни
ми для радянської влади.

Усвідомлюючи, що протиборство з С.Єфремовим і А.Крим
ським шкодить авторитетові академії, М.Грушевський робить 
кроки до примирення. І характерно, як на це зреагували керівні 
партійні органи. Заслухавши у грудні 1927 р. доповідь М.Скрип
ника про становище у ВУАН, Політбюро ЦК КП(б)У запи
сало у своєму рішенні: “Визнати неприпустимим утворення єди
ного фронту між Грушевським, Єфремовим і Кримським”37. Це 
досить красномовне свідчення про те, хто ж насправді був заці
кавлений у розпалюванні конфлікту в середовищі академії. У 
цьому ж рішенні вказувалось на “неприпустимість панування в 
академії групи Єфремова-Кримського” і наголошувалося на 
необхідності усунення Єфремова з керівних посад у ВУАН. Але 
ж партійне керівництво водночас відмовилось і від попередніх 
обіцянок про висунення Грушевського на посаду президента 
ВУАН, давши лише згоду на введення його до складу президії 
академії. Воно все ще не втрачало надії зробити з нього при
хильника свого курсу на перетворення академії у безсловесного 
провідника партійної лінії. Та вчений цього не бажав. Обрання
12 січня 1929 р. М.Грушевського академіком Союзної академії 
було фактично найзначнішим фінальним актом у визнанні його 
видатних наукових заслуг ще за життя. В цей час уже йшла

35 Див.: Пристайно В., Шаповал Ю . Михайло Грушевський і ГПУ- 
НКВД. — С. 67.

36 Там же.
37 Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського. — С. 77.
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розгорнута кампанія масового засудження “контрреволюційної 
діяльності” так званої СВУ на чолі з академіком С.Єфремовим38.

Навесні 1929 р. серед істориків-марксистів була організова
на дискусія “Про загальну схему історії України” М.Яворського, 
яка фактично переросла в критику концепції М.Грушевського з 
історії України. З ’явилися ярлики, що згодом тиражувалися в 
радянській історіографії упродовж півстоліття: “не наша, не вір
на, не марксистська”, “буржуазна схема Грушевського”, “гли
боко ідеалістична, еклектична школа Грушевського” та ін.

І все ж М.Грушевський продовжував працювати. У 1928 р. 
він видав першу частину IX тому “Історії України-Руси” (1650— 
1654 pp.) — 870 стор. і упродовж 1929—1931 pp. підготував 
до видання другу частину тому (1654—1657 pp.) — 760 стор., 
а також закінчив і передав до друку першу частину VI тому 
“Історії української літератури”. Під його редакцією виходять 
десятки книжок періодичних видань Історичної секції. Журнал 
“Україна” М.Грушевський прагне перетворити у щомісячне ви
дання39. Цей журнал був справжнім дітищем вченого. За під
рахунками Р.Пирога, лише в цьому журналі М.Грушевський 
видрукував понад 20 ґрунтовних статей, близько 50 рецензій 
та оглядів, десятки різних заміток і матеріалів40. На жаль, це 
були останні плідні роки діяльності вченого.

Розправившись з так званою “Справою СВУ”, репресивні 
органи зосередилися на фабрикації Справи про “Український на
ціональний центр” на чолі з М.Грушевським. Почалося нищення 
створених ним історичних установ. На сесії ВУ \Н  у листопаді- 
грудні 1929 р. було переглянуто структуру Історичної секції і при
йнято рішення про її реорганізацію відповідно до марксистської 
періодизації історії. За М.Грушевським залишалася лише кафед
ра історії промислового капіталізму. Інші структурні підрозділи 
Історичної секції М.Грушевського передавались під керівництво 
М.Слабченка, Д.Багалія, М.Яворського не без розрахунку на 
розпалювання протистояння між ними і видатним вченим.

38 Детальніше про це див.: Пристайно В., ІЛаповал Ю. Справа “Спіл
ки Визволення України”: Невідомі документи і факти. — K., 1995. — 
С. 448.

39 Див.: Сохань П .С ., Ульяновський В. І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушев
ський і ACADEMIA. — С. 278-283.

40 Пиріг Р.Я . Життя Михайла Грушевського. — С. 100.
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Закривалися всі комісії та кафедри М.Грушевського. У нього 
було відібране навіть його дітище — Археографічна комісія. 
Одночасно за участю “авторитетної” комісії від робітничо-се
лянської інспекції здійснювалася “чистка” особового складу 
науковців за принципом “недостатньої наукової кваліфікації” 
та відсутності відповідної “марксистської підготовки”. Обґрун
товані протести вченого проти такого свавілля наслідків не да
ли. Комуністична фракція ВУ\Н на своєму засіданні 11 грудня 
1930 р. прийняла рішення: “Визнати за конче потрібне посили
ти ідеологічну боротьбу з Грушевським і його теоріями шляхом 
зачитання рефератів і критики його поглядів, шляхом поміщен
ня рецензій і шляхом виступів у самій ВУАН”41.

Одночасно, ще восени 1930 p., почалися арешти прихиль
них до М.Грушевського діячів, його учнів і соратників. За роз
робленим планом каральні органи “вибивали” у них свідчення 
про існування “Українського національного центру” на чолі з 
М.Грушевським. Сам учений був відправлений до Москви, де
23 березня 1931 р. його заарештовано і переведено до Харкова 
для допитів, що тривали до 3 квітня. Єзуїтськими методами за
лякування і шантажування змушували дати потрібні свідчення. 
Після повернення до Москви, при другій зустрічі з начальни
ком секретно-політичного відділу ОГПУ СРСР Я.Аграновим 
15 квітня 1931 p., М.Грушевський відмовився від попередніх 
показань і розповів про те, якими методами були одержані “зі
знання” про існування “УНЦ”, а саме про багаточасові нічні 
допити харківського слідчого Южного, який, демонструючи 
йому томи свідчень інших притягнутих до цієї справи осіб, ви
магав взяти на себе відповідальність і тим полегшити долю всіх 
притягнутих до цієї справи. “У стані повної безвихідності і від
чаю, — писав М.Грушевський, — я погодився підтвердити свід
чення Мазуренка, Чечеля, Гр. Коссака та інших”. Після цього 
вченого було звільнено. Йому дозволили проживати в Москві 
зі збереженням за ним нагляду відповідних органів. Усіх інших 
50 чол. так званих учасників “УНЦ” у лютому 1932 р. засудже
но до позбавлення волі на різні терміни. Протягом 1934—1941 pp. 
33 з них були повторно засуджені за “антирадянську” діяль
ність, 21 був розстріляний, а дванадцятьом продовжено термі-

41 Сохань П .С ., Ульяновський В .І., Кіржаєв С.М . М.С.Грушев
ський і ACADEMIA. — С. 128.
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ни ув’язнення42. Більшість із так званого “УНЦ” були учнями 
та соратниками М.Грушевського. В їх числі опинився й акаде
мік Матвій Яворський — один з фундаторів когорти істориків- 
марксистів, супротивників М.Грушевського, — якому також 
інкримінували “антирадянську” діяльність, заслали у (половець
кий табір, де, як і багатьох інших в’язнів-українців, розстріляли 
в листопаді 1937 року.

Щодо непритягнення М.Грушевського до відповідальності 
по справі “УНЦ” існують лише окремі припущення. Можливо, 
в організаторів фабрикації цієї “справи” виник сумнів у тому, чи 
вдасться зробити з ученого лідера “УНЦ”. Не виключено й те, 
що у захисті М.Грушевського міг відіграти роль відомий рево
люціонер і діяч більшовицької партії Г.Ломов-Опоков, що був 
його родичем по материнській лінії і особисто знав Сталіна. 
Можливо, також і те, що у певних органів були розрахунки ви
користати видатного вченого в нових “антирадянських” спра
вах, які тоді готувалися.

Безперечно одне, що сфабрикована органами ГПУ-НКВД 
справа “УНЦ”, як і справа “СВУ”, була відвертим проявом 
сталінської політики протидії “українізації”, спрямована на ви
нищення національної еліти.

У листопаді 1933 р. Косіор на об’єднаному пленумі ЦК і 
ЦК КП(б)У говорив про необхідність довести до кінця справу 
розгрому історичної концепції М.Грушевського. Ще агресивні
шою була критика у промові на січневій 1934 р. сесії ВУ \Н  
Затонського. У ній він називав М.Грушевського “теоретиком 
буржуазного націоналізму”, що прагне створити “єдиний націо
нальний фронт проти пролетарської революції” і намагається 
здійснити свою “програму хуторянської куркульської культу
ри”, “ідеалізує” таких діячів, як В.Антонович, М.Костомаров,
0.Лазаревський. Ці ярлики підхоплювали і пропагували запо
падливі науковці-марксисти, такі як М.Рубач, А.Хвиля,
1.Кравченко та інші. Створений на базі історичної секції ВУАН 
Історично-археографічний інститут у першому номері свого дру
кованого органу — “Записках” ставив своїм завданням: “Ви
крити і розтрощити буржуазно-націоналістичні націонал-ухиль-

42 Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського. — С. 123. Детальніше 
див.: Пристайно В., Шаповал Ю . Михайло Грушевський. Справа “УНЦ” 
і останні роки (1931 — 1934).
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ницькі історичні схеми й концепції, боротися з перекрученням і 
фальсифікацією історії, за правильну марксо-ленінську схему 
історії України”. Розпочинались “Записки...” статтею І.Крав
ченка “Фашистські концепції Грушевського і його школи в укра
їнській історіографії” . Автор нахабно доводив, що М.Гру
шевський нібито у своїх працях проводив “в українській історич
ній науці націонал-фашистські теорії і теорійки”43. Ці страшні 
умови наукового життя, за влучним визначенням Р.Пирога, “на
завжди залишаться символами епохи сталінщини, безмірної ідео
логізації науки, аморального служіння політиці, взірцями псев
донаукової брутальної риторики”44.

У таких умовах завершувався життєвий шлях великого іс
торика і патріота України. Проживаючи у Москві, хворий і над
ломлений у виснажливій довготривалій боротьбі та праці в ім’я 
утвердження української національної ідеї в науці і в житті сво
го народу, відірваний від нього, він віддавав останні зусилля 
своїй улюбленій науковій праці. Майже втративши зір, вчений 
продовжував працювати в архівах і бібліотеках, готуючи черго
вий том “Історії України-Руси” та інші наукові праці. Гіркоту 
долі посилювали й ті обставини, що чимало його колег і учнів 
були знищені тоталітарним режимом. У Москві поруч були тіль
ки вірна дружина та улюблена єдина донька Катерина — його 
незмінна помічниця і соратниця у науковій роботі45.

До останніх днів за ним ретельно пильнували відповідні 
органи. Всі знайомі М.Грушевського автоматично потрапляли 
до числа неблагонадійних осіб. Чого тільки не інкримінувалося 
М. Гру шевському. Навіть його великий міжнародний авторитет 
як вченого-славіста, що мав широкі наукові зв’язки з славіста
ми світу, трактувався по-своєму. Так у довідці секретно-політич
ного відділу ОГПУ СРСР у березні 1934 р. зазначалося, що він 
“був зв’язаний з закордонними контрреволюційними колами, 
зокрема з французьким професором славістом Мазоном”46, —

43 Записки Історично-археографічного інституту. — 1934. — №  1. — 
С. 8,12.

44 ПирігР.Я. Життя Михайла Грушевського. — С. 140.
45 Див.: Матяш І. Зірка першої величини. Життєпис К.М.Грушевсь-

кої. — K., 2002. — 232 с.
46 Пристайно В., Шаповал Ю . Михайло Грушевський: Справа "УНЦ" 

і останні роки (1931—1934). — С.242.



ТВОРЧА СПАДЩИНА М.С ГРУШЕВСЬКОГО І СУЧАСНІСТЬ 43

який в дійсності ніколи не був контрреволюціонером. В іншому 
випадку один з агентів у своєму повідомленні 23 липня 1934 р. 
сповіщав: “Щодо московських зв’язків М.С.Грушевського вда
лося встановити, що до нього найближче всіх у Москві стоїть 
академік Сперанський, фахівець з давньої літератури. Шамрай 
[сестра М.Грушевського. — 77.С .\ розповідаючи про те, що 
Грушевський працює в Москві повним ходом, скаржилась, од
нак, що йому часто бракує джерел (уся бібліотека вченого в 
Києві залишилася в його будинку) і що він користується у Мо
скві переважно бібліотекою Сперанського”47. А за день до цьо
го, тобто 22 липня, один відповідальний співробітник органів 
повідомляв чутки про можливий від'їзд академіка за кордон: 
“Сообщившие агентуре о предполагаемом побеге Грушевского 
М.С. за кордон литредактор издательства “На варті” Виктор 
Петровский и сотрудница Партиздата, бывшая эсерка Ковале
вская Ольга взяты под наружное наблюдение. Основные связи 
Грушевского по г. Киеву агентурно прорабатываются... В рабо
те с агентурой берем на максимальную разработку связей Гру
шевского на Украине”48. Агентура ГПУ-НКВД слідкувала за 
кожним кроком Грушевського до останніх днів його життя. 
Проте, збираючи “компромат” на Грушевського, у Москві його 
не чіпали. Влітку 1934 р. в Києві і Харкові йшла активна підго
товка до фабрикування нової “націоналістичної” справи. За по
відомленням органів, у ній фігурували прізвища вчених і колишніх 
політичних діячів К.Воблого, Є.Тимченка, Є.Патона, В.Голу- 
бовича, Н.Петренка, А.Степаненка, Н.Коцюбинської, О.Гру- 
шевського та М.Грушевського, якому, напевно, передбачалася 
роль лідера, та ін.49 Передчасна смерть М.Грушевського зава
дила фабрикації цієї справи.

З  дозволу відповідних органів 5 вересня 1934 р. М.Грушев
ський разом з дружиною і донькою Катериною виїхали на від
починок та лікування до Кисловодська. Слідчі органи продов
жували стежити за ним і тими, з ким він спілкувався. Там у цей 
час відпочивали київський академік К.Воблий, московські вче
ні Л.Ландау, В.Ульянцев та ін. У санаторії М.Грушевський за

47 Пристайно В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. — 
С. 283.

48 Там же. — С. 281.
49 Там же. — С. 105.
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хворів і 12 жовтня йому зробили операцію з приводу карбунку
ла на спині. Чекісти повідомляли: “По заключению врачей Гру
шевский опасно болен. Наблюдение за семьей заслуживающе
го ничего не дало”50. Хворий Грушевський 13 листопада 1934 р. 
поступив до Кисловодської міської лікарні ім. О.Рикова з діаг
нозом: “Злоякісний карбункул спини. Сепсис”. Тут йому зро
били ще кілька операцій та переливання крові і в цій лікарні
24 листопада 1934 р. він помер51.

Безперечно, в цій загадковій смерті ще не все з ’ясовано.
Тіло померлого вченого було перевезено до Києва і похова

но на Байковому кладовищі. Радянська влада і в цьому акті 
діяла аморально. Було оголошено, що, “зважаючи на особливі 
наукові заслуги перед Радянською Україною” одного з “найви- 
датніших буржуазних істориків України”, який нібито визнав 
переваги радянської влади, треба поховати за державний кошт і 
призначити персональну пенсію його сім’ї. Разом з тим, через 
вбивство Кірова, під приводом “загострення класової бороть
би”, спочатку були дані таємні циркуляри про заборону і вилу
чення з обігу творів Грушевського як “ідеологічно шкідливих”, 
а потім розгорнута шалена атака проти всіх причетних до вели
кого вченого.

к к к

Повне зібрання творчої спадщини М.Грушевського має ста
ти певним підсумком багаторічного дослідження українськими 
істориками в Україні та за її межами життя та діяльності вели
кого вченого. Тривалий час існує й розвивається специфічна 
галузь міждисциплінарних знань гуманітарних наук — грушев- 
ськознавство, що об’єднує фахівців істориків, філологів, архіві
стів, літературознавців з усіх куточків планети.

Серед найвідданіших фахівців-грушевськознавців перш за 
все слід назвати професора Любомира Винара — головного ре
дактора “Українського історика” й голову “Українського Істо
ричного Товариства” в СШ А. Саме він у 60-х роках X X  ст. 
зініціював серед української діаспори видання бібліографічних 
покажчиків та історіографічних праць про життя і діяльність

50 Пристайно В ., Шаповал Ю . Михайло Грушевський: Справа 
“УНЦ”... — С.109.

51 Там же. — С. 107-114.
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М. Грушевського. Ним та за його редакцією було видано низку 
книжок, десятки статей та оглядів, в яких аналізувалася і по
пуляризувалася творча спадщина найвидатнішого історика 
України32.

Багато зроблено в діаспорі для осмислення спадщини вели
кого вченого Українським науковим інститутом Гарвардського 
університету в СШ А, яким керує академік НАН України Оме
лян Пріцак53, а також науковою фундацією П.Яцика на чолі з 
професором Френком Сисином при Канадському інституті укра
їнських студій, і НТШ  у Європі під керівництвом професора 
Аркадія Жуковського. Спільними зусиллями канадських уче
них розпочато видання англійською мовою “Історії України- 
Руси” (головний редактор Ф.Сисин)54.

Після проголошення незалежності України збиранням і про
пагандою спадщини Великого Українця активно займаються 
колективи Меморіальних музеїв М.Грушевського у Києві на чолі 
з завідувачем С.Паньковою (що діє у складі Музею історії 
Києва) та у Львові під керівництвом М.Магунь, а також окре
мими науковцями і архівістами в різних містах України. Провід
ною установою науково-дослідної роботи у вивченні спадщини 
М.Грушевського з кінця 80-х років минулого століття стала 
Археографічна комісія НАН України та створений на її базі у 
1991 р. Інститут української археографії та джерелознавства 
НАН України, якому згодом було присвоєно ім’я М.Грушев
ського. В Інституті сформований колектив фахівців-грушевсь- 
кознавців (Я.Дашкевич, І.Гирич, В.Ульяновський, В.Наулко,
І.Бутич, ОЛодійчук, Я.Федорук та ін.), що плідно співпрацю
ють у вивченні спадщини М. Гру шевського з такими відомими 
грушевськознавцями з інших установ, як Р.Пиріг, Ю.Шаповал,

52 Див. праці Л.Винара в покажчику: Грановський Б. Михайло Гру
шевський. Перший Президент України, академік: Біобібліографія (1885—
2000 pp.). — K., 2001. — С.43-47.

53 Пріцак Омелян. Історіософія та історіографія Михайла Грушевсь
кого. — K.; Кембрідж, Масс., 1991. — С. 90; Його яг. Чому катедри 
українознавства в Гарварді? — Кембрідж, Масс; Нью-Йорк, 1973. — 
С. 188 та ін.

54 Hrushevsky Mykhailo. Histoiy of Ukraine-Rus’. — Edmonton; Toronto: 
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1997. —Vbl. I: From Prehistory 
to the Eleventh Century. — 602 p.



46 ТВОРЧА СПАДЩИНА М.С.ГРУШЕВСЬКОГО І СУЧАСНІСТЬ

В.Пристайно, С.Білокінь, Г.Боряк, С.Кіржаєв, Я .Грицак, 
Л.Зашкільняк, Г.Сварник, Г.Бурлака, І.Матяш, В.Сергійчук,
О.Купчинський та ін. Інститутом у співпраці з науковцями та 
архівістами інших установ опрацьовані й видані найвизначніші 
праці М.Грушевського — “Історія України-Руси” у 10 томах з 
додатковими покажчиками, а також кілька окремих монографіч
них досліджень, збірників праць та інші мемуарні й епістолярні 
видання.

Цей видавничий проект здійснюватиметься під патронатом 
Президента України, за участю багатьох фахівців-гру шевсько- 
знавців з України та зарубіжжя. Сподіваємося, він прислужиться 
у благородній і важливій справі розбудови сучасної незалежної 
демократичної України.

Павло СОХАНЬ



ПОЛІТИЧНА ПУБЛІЦИСТИКА 
М ИХАЙЛА ГРУШ ЕВСЬКОГО

Про Михайла Ірушевського — історика, завдяки остан
ньому десятиріччю активних перевидань, відомо вже багато. 
Ледь чи не в кожній публіцистичній чи науковій праці загаль
ного характеру є посилання на його “Історію України-Руси”. 
Складніше висвітлювалася тема “М.Грушевський як філософ 
суспільства” . Тут стереотипи й шаблони, які тяжіли над 
М.Грушевським упродовж останніх вісімдесяти років, ще й досі 
ніким не потривожені.

Публіцистика його майже не перевидавалася. Трохи пота
ланило хіба що збірці статей “На порозі Нової України”, на 
початку 90-х років перевиданій тричі. І це зрозуміло. “Полі
тичний заповіт” М.Ірушевського краще за будь-який інший 
суспільно-політичний твір видатного історика і громадсько-по
літичного діяча відтворював образ М.Грушевського — політи- 
ка-державотворця, людини, яка остаточно поривала з москов
ською орієнтацією. Інші його публіцистичні статті були ніби не 
на часі, не вписувалися в героїчний образ ключової постаті пер
шого року української революції. Звичайно, передруковували
ся його окремі статті про українську мову, деякі публікації на 
злобу дня. Проте це була радше данина моді, аніж свідоме ши- 
рення й популяризація думок людини, що стала конструктором 
модерної української нації.

М.Грушевський був послідовним політиком. При кожній 
черговій зміні загальнополітичної ситуації він залишався вірним 
собі. У його візії української справи майже не було суперечнос
тей. Він умів швидко і слушно реагувати на виклики часу, диви
вся на проблеми національно-визвольного руху комплексно, з 
історичної перспективи усього попереднього життя національ
ної спільноти новітнього часу. Простежуючи еволюцію його най
важливіших ідей від кінця X IX  ст. до 1917 p., можна побачити
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єдину спільну висхідну лінію. Гасла української революції наби
рали все більшого розвою від перших років діяльності М.Гру
шевського-публіциста до часів Центральної Ради.

Є й інший бік суспільно-політичної спадщини М.Грушев
ського — її надзвичайна актуальність у наші дні. На жаль, ба
гато з того, що боліло М.Грушевському, стоїть на порядку ден
ному українського життя й сьогодні, деякі паралелі з дійсністю 
сторічної давнини вражають своїми сумними аналогіями.

Приміром, одна з центральних тем М.Грушевського «пуб
ліциста — заклик до розбудови української періодичної преси 
залишається актуальним і сьогодні, по десяти роках незалеж
ності. Чи можемо нині ствердити, що маємо всеукраїнську що
денну газету достатнього рівня? Як не згадати настійні закли
ки М.Грушевського до української суспільності служити своєму 
народові, переборювати національну роздвоєність, байдужість 
до виконання свого громадського обов’язку, “працю на сусі
да” й занехаяння національного обов’язку перед власним на
родом. Небагато знайдеться журналістів рівня С.Єфремова 
та А.Ніковського — з таким, як у них, літературним хистом, 
ерудицією, інтелігентністю. Частіше бачимо протилежні при
клади, а сучасну “українську” журналістику загал оцінює за 
продукцією бульварної преси.

Мало що змінилося з часів М.Грушевського у проблемі пов- 
новартості українського слова. Саме професор Грушевський 
одним із перших розпочав велику працю з впровадження укра
їнської мови в усі сфери культурного життя. Сьогодні сфера 
вживання української мови залишається дуже обмеженою. Досі 
вона ще не стала мовою більшості сучасної еліти, не має поши
рення у тих сферах життєдіяльності, які зараз визначають нау
ково-технічний прогрес. Проблема двомовності, така актуаль
на у наші дні, також відображена у статтях М.Грушевського. 
Він перший з українських діячів X IX  ст. розглядав вживання 
української мови у контексті буття політичної нації.

Завдання формування нового типу політично свідомого укра
їнця, який мав змінити домінантний тип малоросійського мис
лення, було порушене вперше саме М.Грушевським. Визнача
льним було вироблення в кожного члена громади спільних ду
ховних орієнтирів і цінностей, передусім на рівні однакових ре- 
флексій на події національної минувшини українського народу. 
Ще й тепер не лише вважається нормальним, але й культиву
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ється певними політичними колами ідея політичної нації: росій
ської за змістом, української за географією. Ще й нині залиша
ється ментальна різниця між Заходом і Сходом України, що 
заважає державі за прикладом, скажімо, прибалтійських країн 
впевнено крокувати у бік інтеграції з цивілізованим світом.

Статті М.Грушевського якраз і демонструють механізми ви
роблення національного консенсусу на рівні свідомості на поча
тку модерної доби національної історії. Вони показують шляхи 
подолання старих міфологем у мисленні пересічного українця. 
Стереотипи ще дореволюційного виховання, закріплені й по
множені в часи радянського тоталітаризму, тяжіють над біль
шістю українців і донині. Інерція спільноімперської духовної 
спадщини сильніша за кволий теперішній освітній вплив. При
міром, для великої кількості наших сучасників імена І.Вигов- 
ського, І.Мазепи, П.Орлика ще й досі затуманені серпанком 
негативних емоційних оцінок, хоча саме М.Грушевський ще сто 
років тому розпочав реабілітацію цих історичних постатей.

•к "к к

Публікуючи у 1928 році книжку оповідань і новел 
М.Грушевського, видавництво “Рух” у Харкові запропонува
ло йому написати передмову. Вона вміщена у виданні під про
мовистою назвою “Як я став белетристом”. Що ж спонукало 
М.Грушевського стати публіцистом після того, як він здобув 
визнання в науці?

Від років навчання в Київському університеті до початку 
його діяльності як голови Наукового товариства ім. Т. Шевченка 
(1886—1898 pp.) М.Грушевський цілковито присвятив себе на
уковій праці. Це не означало, що він не займався громадською 
роботою, радше навпаки, від початку 90-х років X IX  ст. моло
дий історик активно спілкувався зі старогромадівцями, радився 
з В.Антоновичем і О.Кониським про національну працю на 
теренах підросійської України, консультував гурток київських 
семінаристів. Проте активної участі в громадсько-культурній 
роботі не брав і, на відміну від деяких інших “громадян”, у ро
сійськомовній періодичній пресі не друкувався. Не взорувався 
він і на своїх київських вчителів, які друкувалися під псевдоні
мами в українських галицьких журналах і газетах.

Політичним літератором його зробили обставини. Сама га
лицька ситуація, криза “нової ери”, яка власне започаткувалася
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приїздом М.Грушевського до Львова, спонукали історика па
ралельно з наукою зайнятися й суто політичною діяльністю. 
Ставши головою НТШ , М.Грушевський фактично очолив нову 
політичну силу — союз народовців і радикалів, який у 1899 р. 
оформився в Національно-демократичну партію.

Наукове товариство ім. Т.Шевченка, будучи інституцією 
народовців від 70-х років X IX  ст., розглядалося всіма учасни
ками суспільно-політичного процесу в підавстрійській Україні 
як культурно-політична структура. У 90-х роках Н ТШ  стало 
об’єктом гострої боротьби між старими народовцями й майбут
німи націонал-демократами. Перед головою товариства неми
нуче постала потреба зайняти позицію в цьому питанні. 
М.Грушевський став на бік молодої генерації політиків і втягну
вся таким чином у перший НТШівський конфлікт.

Зближення з радикалами і розрив з прихильниками
0.13арвінського виштовхнули М.Грушевського на арену полі
тичної боротьби, де він, у силу свого характеру, відразу зайняв 
провідне становище. Молодий професор енергійно взявся за 
організацію войовничо налаштованих до польського панування 
та москвофільства національних сил. Курс на створення Націо
нально-демократичної партії так само вимагав від М.Грушев
ського дій щодо заснування окремого органу, де політична пуб
ліцистика займала б важливе місце.

Рупором громадсько-політичної праці М.Грушевського став 
“Літературно-науковий вісник” (далі — “Л Н В”), що почав ви
ходити у Львові за два роки перед новим століттям. Якщо літе
ратурно-редакційними справами займалися О.Маковей,
1.Франко й В.Гнатюк, то публіцистику в журналі від самого 
початку й до 1918 р. (з перервами) вів М.Грушевський. Його 
перу належала левова частка політичної рубрики журналу. Але 
й інші суспільствознавчі, економічні й культурологічні матеріа
ли в “Л Н В”, якщо не замовлялися безпосередньо М.Грушев- 
ським, то, принаймні, відображали уподобання та напрям ду
мок головного редактора.

Сподівання М.Грушевського на пожвавлення громадського 
життя на підросійській Україні за керівництва старої генерації 
українського руху не виправдалися. Більшість старогромадів- 
ців-шестидесятників відійшла від активної політики, а В.Анто- 
нович і О.Кониський втратили відчуття пульсу історії, зали
шаючись прихильниками вже вичерпаної на той час політики
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“нової ери”. Радикалізація українського руху в Галичині вимага
ла відповідних кроків і на Наддніпрянщині. Проте там не було 
такого лідера, який би зміг повести за собою молоду плеяду 
діячів національно-визвольного руху, що гуртувалися навколо 
видавництва “Вік” та пов’язаних з ним періодичних видань. Іс
торик залучив до співпраці з “Вісником” О.Лотоцького,
С.Єфремова, В.Доманицького, Ф.Матушевськогота ін. Таким 
чином, “Л Н В” ставав тим спільним всеукраїнським органом для 
наддніпрянців і галичан, що лучив дві України в єдину соборну. 
Не будучи постійним мешканцем Великої України від 1894 p., 
М.Грушевський мав можливість впливати на її політичне життя 
через це видання.

З  кожним роком львівського професора все більше затя
гувала реальна політика. До того ж, з початком першої росій
ської революції М.Грушевський був змушений менше займа
тися науковою працею, а більше зосереджуватися на політич
ній діяльності, активніше братися за журналістику. 1905—1906 pp. 
дали в кілька разів більше статей з суспільно-політичної тема
тики, ніж усі десять попередніх років. Після 1905 р. М.Грушев
ський навіть почав серйозно подумувати про кар’єру діючого 
політика.

У цей період він кількаразово навідується до Санкт-Пе
тербурга для консультування діяльності Української фракції в 
І Державній Думі. Він спрямовував ініціативу фракції, форму
лював постулати української політики в межах Російської імпе
рії. Думки М.Грушевського щодо федеративного устрою монархії 
заклали фундамент українського конституціоналізму модерної 
доби. У наступному 1906 році ці питання обговорювалися М.Гру
шевським на сторінках “Л Н В” та петербурзького “Украинско
го вестника”.

•к -к к

Метою серії “Суспільно-політичні твори” є повне видання 
усіх статей історика, дотичних до проблем, що хвилювали тоді 
громадськість: питання мови, середньої та вищої школи, церк
ви, мистецького і культурного життя, музейництва. Ясна річ, у 
центрі уваги М.Грушевського завжди перебувала політика. 
Політика в широкому сенсі цього слова, бо крім політичних ас- 
пірацій, які є лише видимою частиною айсберга, її невидимою 
складовою є культура в широкому сенсі (освіта, наука, літера
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тура, преса), яка, формуючи з етнічної маси політичну націю, 
змушує висувати перед центральною владою спільні вимоги ав
тономії для забезпечення розвитку українського суспільства.

Серія суспільно-політичних праць розрахована на чотири 
томи і вміщуватиме близько трьохсот публіцистичних творів 
М.Грушевського.

Перед упорядниками стояла проблема, за яким критерієм 
відбирати праці до цієї серії: що вважати суспільно-політични
ми, що історичними, що літературознавчими творами. До ви
дання увійшли ті публікації М.Грушевського, які стосувалися 
різних актуальних проблем української політики (виховання 
людини з національною свідомістю, парламентська діяльність 
української фракції в російській Державній Думі, проекти феде
ративного облаштування Російської імперії тощо); присвячені 
різноманітним питанням культурно-громадського життя (пріо
ритет українських приватних гімназій над українським постій
ним театром у Львові, діяльність Наукового товариства ім. Т. Шев
ченка, Український університет, музеї, мистецькі виставки тощо); 
публіцистичні есеї, в яких М.Грушевський робив короткі істо
ричні огляди громадсько-політичного життя X IX  ст. (зокрема, 
“Листи з-над Полтви”).

Хронологічно перший том творів розпочинається з 1894 р. — 
року прибуття молодого історика до Львова (але насправді по
літична публіцистика бере початок з 1898 p.). Завершується 
том 1907 р. — спадом першої російської революції. Три чверті 
тому складають статті, що друкувалися в “Літературно-науково- 
му віснику”. У другому розділі вміщені публікації 1898—1906 pp., 
які М.Грушевський не об’єднав в окремі збірники. Третій роз
діл — це збірник “3  біжучої хвилі” (1906 p.), а останній, чет
вертий — збірка статей “Освобождение России и украинский 
вопрос” (1907 р.), більшість з яких друкувалася 1906 р. у пе
тербурзьких періодичних виданнях.

До другого тому увійдуть статті переважно з “Літератур- 
но-наукового вісника” та збірник “Наша політика”, серія ста
тей під рубрикою “На українські теми”. Крайні дати тому — 
1907—1914 pp. Закінчуватиметься він початком першої світо
вої війни.

Третій том охоплюватиме два великі історичні періоди: 
1914—1917 pp. та час від Лютневої революції до кінця першого 
періоду української революції — падіння Центральної Ради і
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встановлення Гетьманату. Тут буде вміщено найвідоміший збір
ник публіцистичних творів — “На порозі Нової України”.

У четвертому томі публікуватимуться праці М.Грушевського 
з кінця весни 1918 р. до закінчення еміграції Голови Централь
ної Ради. Друга частина цього тому — віденський період його 
творчості — це передусім статті з неперіодичних збірників З а 
кордонної делегації УПСР “Борітеся — поборете”.

З  поверненням до України радянської М.Грушевський втра
тив можливість займатися політичною діяльністю. Отже, 1924 р. 
став останнім роком публіцистичної творчості М.Грушевського. 
Звичайно, низку публікацій історика в журналі “Україна” (зок
рема, про М.Драгоманова, В.Антоновича, М.Максимовича, 
М.Костомарова, І.Франка та деякі інші) можна кваліфікувати 
як політико-ідеологічні статті. Проте їх все ж таки доречно роз
глядати в річищі його науково-історичної спадщини.

*  к к

До першого розділу першого тому творів М.Грушевського 
увійшли статті, які тематично могли б належати до серії науко
вих праць з історії, проте вони друкуються у цьому томі як такі, 
що є політико-ідеологічним обґрунтуванням політичних вимог 
українства на зламі X IX —X X  ст. Розпочинається цей том роз
ділом з чотирьох статей історіософського характеру, найвідомі- 
шими з яких є: “Вступний виклад з давньої історії Руси, виго
лошений у Львівськім університеті”, “Звичайна схема “русс- 
кої” історії й справа раціонального укладу східного слов’янства”. 
“Спірні питання староруської етнографії” та “Етнографічні кате
горії й культурно-археологічні типи в сучасних студіях Східної 
Європи” є логічним продовженням “Звичайної схеми “русскої” 
історії...” Ці статті поки що незаслужено залишаються майже 
непоміченими в українській історіографії, хоча разом з класич
ною засадничою статтею М.Грушевського зі збірника під редак
цією В.Ламанського вони є своєрідним триптихом, які на істо
ричному, археологічному та етнологічному рівні продовжують 
справу “відвоювання” київської спадщини у російської істо
ріографії.

Основною метою “Спірних питань...” було відстояти в нау
ковій полеміці з О.Шахматовим й В.Яґічем “українськість” дав
ньоруського племені сіверян. М.Грушевський сподівався поста
вити крапку у майже півстолітній полеміці “южан” і “северян”
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про етнографічну приналежність племен, що склали у IX ст. Київ
ську державу.

На перший погляд, суто наукова суперечка мала важливе 
для українських інтелектуалів кінця X IX —початку X X  століт
тя значення. У добу поваги до науки про минуле легітимність 
тогочасних політичних змагань обов’язково мала спиратися на 
історичні витоки державності (Давня Русь — протоукраїнська 
держава), на існування безперервної етнокультурної тяглості 
через усі епохи цивілізаційних здобутків одного народу на одній 
території від давніх-давен до сучасних часів. Тому М.Гру
шевський і виходив з апріорної засади, що “кожда (нині існую
ча. — І.Г.) народність зложилася з тих східнослов’янських пле
мен, які ми бачимо на її території в початках історичного життя” 
(Статьи по славяноведению /Под. ред. В.И.Ламанского. —
СПб., 1904. — Вып. I. — C. 307).

Завдання розмежування історичної території князівської 
Русі між Україною й Росією було необхідне М. Гру шевському 
для обґрунтування історичних підстав тогочасних українських 
претензій на самоврядування територією, заселеною україн
ським етносом. Українсько-білоруські аспекти не мали гост
рої політичної анґажованості, тому історик лише побіжно зга
дує, що сучасний українсько-білоруський кордон проходить 
через територію дреговичів, яких він погоджувався навіть ви
знати перехідним етнічним типом між українцями і білоруса
ми, хоча сіверян залічував до племен, що формували українсь
ку, а не російську народність.

М.Грушевський намагався різко окреслити етнічний кор
дон між росіянами та українцями, який мусив проходити десь у 
межах етнографічного російсько-українського кордону кінця 
X I X -  початку X X  ст. Для цього він погоджувався не визна
вати, здавалося б, цілком очевидну сіверянську колонізацію 
Заліської Русі й Подоння. Цікаво, що історики “лівобережної” 
школи П.Голубовський та Д.Багалій, навпаки, підкреслювали 
колонізаційний вплив сіверян не лише на Рязанську землю, але 
й на Приазов’я. І це має своє пояснення — історики Лівобе
режної України в цілому поділяли традиційну схему східноєвро
пейської історії в російському трактуванні.

Напевне, саме з міркувань накладення староруських кор
донів розселення племен сіверян, полян, деревлян, дулібів, ули
чів і тиверців на тогочасну етнічну ситуацію (кінець X IX  ст.)



ПОЛІТИЧНА ПУБЛІЦИСТИКА М.ГРУШЕВСЬКОГО 55

М.Грушевський не хотів визнати хорватів за плем’я, яке у до
історичний період населяло Україну. Бо тоді з перспективи 
української історіографії невизначеною з етнічного боку вигля
дала західноукраїнська територія: Прикарпаття й Закарпат
ська Україна.

Обґрунтування історичної тяглості етнічної території вима
гало негативного ставлення до колонізаційних і переселенських 
теорій, яких дотримувалася більшість європейських і російсь
ких істориків (не випадково М.Грушевський й у 30-ті роки 
X X  ст. прихильно ставився до яфетичної теорії походження мов 
академіка М.Марра, який обстоював індоєвропеїзм). У своїй 
науковій творчості М.Грушевський був послідовним автохтоні- 
стом й антинорманістом.

Саме третя стаття — “Етнографічні категорії й культур- 
но-археологічні типи...” й мала науково підтримати українсь
кий автохтонізм для часів, які на кілька тисяч років передува
ли постанню України-Русі. Історик писав, що не можна пояс
нювати “відміни в культурі відмінами етнографічними і появу 
їх виводити від перемін в колонізації — від появи нового на
роду, що, мовляв, приніс з собою сі нові культурні здобутки, 
звичаї і обряди” (Статьи по славяноведению... — С.322). 
Археологічні дослідження ставали на той момент основним 
джерелом для ствердження активних міграційних процесів у 
далекому минулому. Російський археолог В.Спіцин намагався 
за типом поховань визначити межі розселення давніх слов’ян. 
Тривких археологічних аргументів проти переселенських тео
рій тоді не знаходилося. М.Грушевський закликає не мучити 
археологію “на прокрустовім ложі наших історичних відомос
тей..., які здаються нам придатними для певних історично-етно- 
графічних комбінацій” (Статьи по славяноведению... —
С.ЗЗО).

Ці статті зі збірника В.Ламанського з історіософського по
гляду фактично закладали фундаменти трьох гуманітарних дис
циплін: української історіографії, етнології й археології.

Варто зазначити також важливість друку цих статей укра
їнською мовою в російському академічному виданні. Це давало 
можливість російським науковцям звернути увагу на українсь
ку точку зору з приводу “спільного” (як донедавна ще здавало
ся) минулого. Вже через рік після виходу “Сборника по 
славяноведению” з ’явився меморіал Петербурзької АН, який
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визнавав факт існування української мови. А це фактично озна
чало наукове визнання українського питання для Російської ім
перії початку X X  ст.

Другий, третій і четвертий розділи тому містять публіцис
тичні твори М.Грушевського. Тематично ці статті можна поді
лити на декілька груп.

Значне місце приділено теоретичному обґрунтуванню на
ціонального відродження модерного часу, з якого випливали 
тактичні та стратегічні кроки української політики кінця X IX — 
початку X X  ст. Уже в першій статті другого розділу “Україн- 
сько-руське літературне відродження в історичнім розвої україн- 
сько-руського народу”, присвяченій сторіччю виходу “Енеїди”
І.Котляревського, М.Грушевський викладає народницьку кон
цепцію дій українського руху. Незабаром з ’явиться Національ
но-демократична партія Галичини і ця публікація може розгля
датися як ідеологічний дороговказ її діяльності на майбутнє. 
Історик ніби перекидає місток від літературного відродження 
початку X IX  ст. до суспільного пробудження останніх років 
цього століття. М.Грушевський ставить знак рівності між літе
ратурною діяльністю й національною працею, а отже, україн
ського інтелігента він виводить на місце провідника національ
ного відродження, який остаточно прийшов на зміну вищим 
соціальним верствам суспільства, що “тричі зрадили” народ 
упродовж тисячолітньої української історії — у києворуську, 
литовсько-польську і нову добу.

Опертя на власний народ було відповіддю М.Грушевського 
на спробу старонародовців продовжувати політику “нової ери”, 
яка, зрештою, означала позалаштункову домовленість двох еліт — 
численної польської й незначної української — про співісну
вання за польського панування в Галичині.

Окремо цій темі був присвячений великий за обсягом допис 
М.Грушевського в “Літературно-науковому віснику” під назвою 
“Листи з-над Полтви”, в якому історик не лише подає перед
історію народовського руху в другій половині X IX  ст., але й 
розглядає основні конкуруючі сили: москвофілів, консервато
рів, радикалів і церкву. Може, дещо незвичний погляд 
М.Грушевського на модернізаційні тенденції в середовищі гре- 
ко-католицького духовенства, а зокрема, недовіра до тих кіл, 
які висували на керівництво уніатською митрополією А.Шеп- 
тицького. По-перше, це суперечило його концепції постійної
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зради верхніх верств суспільства народові; по-друге, заперечу
вало орієнтацію на широкий загал на противагу сподіванням не
значних поступок за домовленостями між заможною українсь
кою й польською частинами галицького громадянства.

Необхідність “ відвоювати” Львів від поляків так само, 
як і українізувати російсько-культурний Київ, — інші 
центральні проблеми публіцистики М.Грушевського. Цьому, на 
думку історика, мала прислужитися українська наукова, освіт
ня й культурна діяльність. Під таким кутом зору варто розгля
дати його статті про Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 
боротьбу за вулицю Т.Шевченка в центрі Львова, за Українсь
кий університет, за вільне функціонування української мови в 
стінах Львівського університету ( “Лист гіроф. Грушевського 
до декана Твардовського”).

У освітній ділянці М.Грушевський головну вагу покладав 
на заснування приватних українських гімназій, через що опи
нився зі своїми однодумцями в абсолютній меншості у львівсь
кому інтелігентному середовищі: більшість впливових галичан- 
українців вважала необхідним іти шляхом чеського відроджен
ня, яке спиралося передусім на національний театр.

Основною проблемою національної вищої освіти, кроком 
для здобуття Українського університету у Львові М.Грушев
ський вважав створення студентського гуртожитку (Академіч
ного дому), який би мав грошовий фонд на утримання неза
можного студентства ( “В справі Академічного дому”, “Що зро
бити з Академічним фондом”, “Академічний дім”).

Досі залишається недооціненою діяльність М.Грушевського, 
скерована на утворення перших дійсно національних куль
турно-громадських установ. Музей НТШ , за задумом львів
ського професора, мав стати прообразом майбутнього всеукраїн
ського національного музею. Саме М.Грушевський відкрив для 
українців й усього культурного світу гуцульське мистецтво та 
одного з його найталановитіших представників М.Шкрібляка, 
сприяв першим мистецьким виставкам, протегуючи організа
ційну працю І.Труша (“Друга руська артистична вистава у Льво
ві” , “В справі музею при Н Т Ш ”, “Друга вистава образів 
ІЛруша”, “Гуцульська вистава”).

З  1905 р. нових форм і небаченого досі розмаху набрала 
культурно-політична боротьба за Наддніпрянську Україну. Ідея 
федеративного переустрою майбутньої Росії була першим



58 ПОЛІТИЧНА ПУБЛІЦИСТИКА М.ГРУШЕВСЬКОГО

кроком у напрямі до визнання прав підкорених імперією наро
дів на шляху до повної окремішності. М.Грушевський також ніби 
поділяв ідею переустрою Російської імперії на федеративних за
садах, бо з тактичних міркувань тоді дуже важливо було зберегти 
мир і співпрацю у визвольному таборі, уберегти український рух 
від звинувачень у “зрадництві”, “мазепинстві”, сепаратизмі. 
“Конституційне питання і українство в Росії”, “Єдність чи роз
пад?”, “Національне питання й автономія” та деякі інші статті 
цієї пори, хоч і здаються сучасному читачеві переконливими, 
все ж створюють авторові імідж твердого федераліста.

Однак оцінка М.Грушевського як противника самостій
ницької течії національно-визвольного руху — це лише одно
бокий погляд, відірваний від контексту подій початку X X  ст. 
Адже у той час суспільно-політична думка України, не маючи 
досвіду практичної політики, лише починала формуватися. 
Своєю політичною активністю історик готував ґрунт для 
сприйняття української незалежності широкими верствами 
населення. Шлях до цього пролягав через здобуття автономії 
України в межах Російської і Австро-Угорської імперій, і феде
ралізм для М.Грушевського був політичним завданням мінімум, 
першим етапом для осягнення найвищої мети — зібрати всі укра
їнські землі в соборній державі. Відомо, що саме М.Грушевський 
добивався проголошення IV Універсалу Центральної Ради про 
незалежність України.

Справа національної освіти була ключовою проблемою, 
коли ставало питання нових кадрів для здійснення далекосяж
них планів українського руху. На Великій Україні М.Грушев
ський проголошує завдання націоналізованої вищої освіти 
через російські університети в Києві, Харкові й Одесі. Він 
окреслив чітку систему впровадження українознавчих дисци
плін на кафедрах історії, мови, літератури, етнографії та гео
графії ( “Українські кафедри”, “Справа українських кафедр і 
наші наукові потреби”).

Присвятивши проблемі соборності окремі статті (“За україн
ський маслак (В справі Холмщини)”, “Український П ’ємонт”, 
“Галичина і Україна”), М.Грушевський ніколи не випускав її з 
поля зору, пишучи на будь-яку тему. На Галичину М.Грушев
ський завжди дивився як на каталізатор всеукраїнської сус
пільно-політичної думки й практичного її втілення. Саме у Львові 
історик виробляв гасла й постулати, плекав історичні цінності, які
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мали б стати набутком для всієї України. Він прищеплював 
пієтет до козацтва, Тараса Шевченка, вдосконалював загально
національну літературну мову тощо. 1906 рік був часом нової 
перевірки курсу на культурно-громадську єдність Галичини й 
Наддніпрянської України. Львівське оточення першої генерації 
соратників М.Грушевського (І.Франко, В.Гнатюк, С.Томашів- 
ський) виступило проти перенесення “ЛН В” до Києва, нато
мість “віковці” Б.Грінченко й С.Єфремов почали видавати аль
тернативну “Л Н В” — “Нову громаду”. Нове покоління учнів 
(І.Кревецький і І.Джиджора) підтримало заклик учителя — 
іти на допомогу Україні ( “Галичина і Україна”), працюючи в 
київській редакції “Л Н В” у перший рік після перенесення.

М.Грушевський давав ідейне скеровування на виховання 
нової української людини. Лише свідомий українець міг про
тистояти могутній культурній експансії, що накочувалася на 
Україну з боку Польщі й Росії. Він вперше закликав інтеліген
цію малоросійського виховання служити лише українській куль
турі, вивівши у низці статей яскравий образ “самоотверженно
го малоросса”, людини, яка лише вряди-годи згадувала про своє 
українське коріння, вірою і правдою слугуючи культурі, що 
зверхньо ставилася до самої ідеї українського національного 
відродження ( “Самоотвержение малороссиян”). Зразком ду
ховної відпорності для українців М.Грушевський вважав поль
ську реакцію на російський культурний вплив. Принципова 
відмова поляків від користування усім арсеналом загально- 
імперської культури, мовою, літературою, середньою й вищою 
школою, економічно-фінансовими структурами на користь 
польської культури — виявлялася дієвішим засобом впливу 
на ліберальні російські політичні кола, ніж просто констатація 
утисків свого народу, чим, як правило, обмежувалися представ
ники української громади. Лише послідовний наступ, активність 
дії, на думку М.Грушевського, могли забезпечити українцям 
культурне опанування власної етнічної території.

•к -к к

Упорядники ставили собі за мету виявити та опублікувати 
окремим томом статті М.Грушевського, розкидані по багатьох 
періодичних виданнях і через це малодоступні для широкого 
загалу. Мовна редакція текстів М.Грушевського здійснена за 
методичними рекомендаціями, розробленими О.Рибалком. Щоб
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полегшити сприйняття тексту, правопис кінця X IX —початку 
X X  ст. наближено до сьогоднішньої літературної норми зі 
збереженням усіх лексичних форм й мовно-стилістичних 
особливостей оригіналу, що ґрунтувався на т.зв. “желехів- 
ці” . Зокрема, при текстологічній редакції з дієсловом з ’єдну
валася частка or, пом’якшена у замінювалася на звичайне у 

(діло, л / ć )  і знімалося пом’якшення після л (коль<знізація). 
Вживання слів з великої літери і пунктуацію також узгоджено 
з сучасною правописною нормою. У квадратних дужках роз
кривалися скорочення для пояснення семантичного значення 
малозрозумілої сучасному читачеві лексики. Додано словни
чок слововжитку М.Грушевського, “Пояснення слів”, укла
дений О.Рибалком. Статті розміщено за хронологічним по
рядком.

Ми не мали на меті науково досліджувати тексти М.Ірушев- 
ського — це справа наступного етапу. Відповідно до цього укла
дався науково-довідковий апарат тому. Бібліографічні посилан
ня в статтях М.Грушевського залишалися без опрацювання за 
сучасними правилами бібліографічного опису. В останньому томі 
серії планується подати бібліографію праць, використаних 
М.Грушевським для написання суспільно-політичних творів. 
Крім того, має бути доданий біографічний перелік осіб, згада
них М.Грушевським в усіх чотирьох томах серії.

У коментарях вказано всі попередні місця друків із зазна
ченням джерела, за яким робився передрук у цьому томі. Ра
зом з тим подано посилання на рукописні варіанти статей М.Гру
шевського, які зберігаються в центральних державних істо
ричних архівах України у Києві та Львові (ЦДІАК і ЦДІАЛ). 
В окремих місцях є інформація з історії створення окремих 
праць М.Грушевського (зокрема, брошури “Освобождение 
России и украинский вопрос” та окремих статей, що були вклю
чені до неї М.Грушевським) на підставі його листування з 
фонду №  1235 (ЦДІАК). До коментарів занесено переклади 
всіх іншомовних виразів. Переклади з латини, грецької, німець
кої, французької, польської мов зроблені канд. філол. наук Ми
рославом Трофиму ком.

У томі вміщено ілюстрації зі статей М.Грушевського, що 
друкувалися в “Л Н В”, “Хроніці Н Т Ш ”, газеті “Діло” (порт
рети М.Шкрібляка, О.Кониського, Є.Милорадович, К.Суш- 
кевича, С.Качали, будинку Н Т Ш  та вулиці Шевченка у
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Львові). На шмуцтитулах використано зображення обклади
нок окремих брошур М.Грушевського. Подано також зразки 
автографів його праць з київського та львівського архівів.

Іменний покажчик містить ирізвище й лише перший ініціал 
особи, згаданої М.Грушевським.

Редколегія багатотомника прийняла рішення перекладати 
неукраїномовні статті М.Грушевського. Тому всі російськомовні 
публікації подаються у перекладах. У першому томі перекладе
но збірник статей “Освобождение России и украинский воп
рос”. Друкуючи його, упорядники зіткнулися з проблемою від
бору першодруку для публікації. Статті зі збірника “Фрази і 
факти”, “Ганебній пам’яті” , “Справа українських кафедр...” і 
“За український маслак” тут взяті за українським оригіналом 
з “Л Н В ”, щоб уникнути подвійного перекладу. Архівні авто
графи деяких статей М.Грушевського показують, що переклади 
на російську мову здійснювалися, як правило, не самим істо
риком, а іншими людьми, зокрема дружиною Марією Грушев- 
ською. Винятком є статті, що друкувалися спочатку в “Укра
инском вестнике” і деяких петербурзьких газетах. Вони писа
лися М.Грушевським російською мовою.

Низка статей М.Грушевського мала кілька прижиттєвих 
публікацій, а деякі друкувалися навіть по три-чотири рази, 
хоча не завжди М.Грушевського ставили до відома про такі 
передруки, і не завжди він мав змогу перед друком звірити 
текст з оригіналом. Через це траплялися досить значні роз
біжності у різних опублікованих варіантах. Приміром, 
“Вступний виклад...” друкувався паралельно за етимологіч
ним правописом у газеті “Діло” і за авторською редакцією у 
“Записках Н Т Ш ”. Упорядники дотримувалися принципу пе
редруку статей за остаточною авторською версією, а тому, 
природно, обрали для публікації текст із “Записок Н Т Ш ”. 
Наприклад, статті передостаннього розділу даємо не за ва
ріантом “Вісника”, а за текстом брошури “3  біжучої хвилі” . 
Хоча розбіжності й були незначними, проте брошурний ва
ріант можна вважати остаточним, схваленим М.Грушевським 
текстом. У деяких випадках М.Грушевський менші за обся
гом статті публікував у газетах, згодом передруковуючи їх у 
“Л Н В ”. У такому випадку газетний варіант не передруко
вується, а залишається журнальна версія (статті в “Ділі” про 
український університет).
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Упорядники вважають своїм приємним обов’язком висло
вити вдячність завідувачам бібліотеки Інституту історії України 
НАН України в Києві п. Людмилі Мусі, відділу україністики 
Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України 
п. Євгенові Наконечному, Науково-довідкової бібліотеки Держ
архівів у Києві п. Галині Порохнюк, які уможливили користу
вання рідкісними виданнями й допомагали у пошуку необхідних 
книжок. Висловлюємо також подяку директору ЦДІА України 
у м. Києві п. Ользі Музичук та заступникові директора цього 
архіву п. Людмилі Демченко, а також директорові ЦДІА Украї
ни у м. Львові п. Діані Пельц та завідувачу відділу публікацій 
п. Галині Сварник за сприяння у праці з особовим фондом ро
дини Грушевських і документами вченого. Щиро дякуємо 
працівникам меморіального музею М.Грушевського у Києві і 
передусім його завідувачу п. Світлані Паньковій за безкорис
ливу допомогу у пошуку ілюстративного матеріалу та автогра
фів, а також консультації при підготовці матеріалів першого тому.

Ігор ГИРИЧ
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ВСТУПНИЙ ВИКЛАД З  ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ РУСІ,
виголошений у Львівськім університеті

ЗО вересня 1894 р.

Шановна громадо!

Розпочинаючи курс історії Русі, я звертаюся гадкою до того факту, що 
нашому давньому книжникові київському здавався першим виступом Русі 
на історичну арену:

"Наченшю Михаилу царьствовати, нача ся прозывати Руская земля.
О семъ бо ув'Ьдахомъ, яко при семъ цари приходиша Русь на Царьградъ, 
якоже пишеть въ летописании Гргкцкомъ" — себто за Михайла з ’явилося 
ім’я Русі, а се ми знаємо тому, що за сього царя приходила Русь на Царго- 
род1. Так що той невідомий нам на ім’я автор "Повісті временних літ" до 
сього часу відносить не тільки першу звістку, а й самий початок Русі яко 
нового фактору в державнім житті народів східнослов’янських.

Але звернімось до свідка того находу, що його бачив на власні очі. Ми 
маємо казання, що виголосив патріарх Фотій з поводу того находу, і його 
обіжник з поводу охрещення русів, і от що він тут каже про русів: народ, 
про якого так часто балакано, народ, що переважає інших в жорстокості і в 
охоті до морду, себто звана Русь, що, підбивши під себе своїх сусідів і з 
того загордувавшись, на Ромейську державу зняла руки...' 2

Сі слова жадним чином не можуть прикладатись до першого виступ - 
лення народу на арену політичного життя, вони натякають на довгий попе
редній період громадської і державної еволюції. І справді, слова Фотія не 
стоять одиноко, ми маємо вже тепер серію відомостей з IX в., що доводять 
нас до такого ж виводу.

Така звістка в житті Георгія Амастридського з І полов[ини] IX  в. про 
нахід в кінці VIII або в початку IX в. на Малу Азію "народу Русі, як всім 
відомо, найжорсток[іш]ого, немилосердного і цілком без ніякої ласки до

1 Тпат[ська] літоп[ись]", вид[ання] 1871 р., с. 10; див. справедливі уваги про 
переклади сього тексту у Гедеонова — "Варяги и Русь", II, 459.

2 Текст, напр., у Куника, "Berufung der schwedischen Rodsen", II, 335.
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людей"; отже, Русь і тут виступає яко нарід добре відомий. До того ж часу 
належить похід князя руського Бравлина на Сурож в Криму1. Не зачіпаю
чи хакана Русі, що посилав 839 р. своїх послів в Візантію, бо за нього 
ведеться велика суперечка, я звернуся ще до звістки іншого типу, з історії 
культурної, до оповідання араба Ібн-Хордадбе про торгівлю руську; воно 
писано, як доводять новіші студії, перед 850 p., і в ньому читаємо, що 
"купці з Русі, народу слов’янського", їздили тоді з найдалек[іш]их країв 
слов’янських на Чорне море й возили крам в Візантію, а Доном та Волгою 
їздили в Ітиль (сучасну Астрахань) і по Каспійському морю, а часом на 
верблюдах возили крам в Багдад2.

Ці відомості, в цілості взяті, свідчать, що комплекс народів слов’янсь
ких, з Руссю на чолі, що надала йому своє ім’я, вже пережив перед тими 
часами процес свого державного сполучення, мабуть, не короткий, вступив 
вже в культурні зносини не тільки з близькими сусідами, а і з далекими 
краями, коротко — мав за собою тоді вже політично-громадську й культурну 
минувшість.

Не інакше. Археологічні розвідки народів руських на їх сучасних осе
лях не знаходять, як тільки в стані вже значно високої культури. На сих 
оселях вони мали попередників в культурнім житті з інших народів, з інших 
рас, що пережили довгий період початкової культури, яка сягає найдавні
ших часів, часів давнокам’яних (палеолітичних). Та давня раса не щезла, 
вона мешкала разом з слов’янськими гіриходнями і злилась в одну націю з 
ними. Коли прийшли руські слов’яни в свої нові оселі, ми не маємо ще 
певних дат, і над ріжними гіпотезами довго було б застановлятись; певні 
історичні звістки сягають VI в. по Христі. Докладніші відомості маємо про 
їх стан культурний. На основі порівнянної філології доводять, що слов’яни 
ще в часі побуту на своїй арійській правітчині дійшли вже значної культур
ності, знали метали, обробляли землю, держали худобу й мали деякі інсти
туції громадські. Археологічні розвідки свідчать, що перед Христом наро
ди руські мали вже майже увесь той круг рукомесел, що і пізніше, вони 
знали майже всі роди хліба, всі роди господарської худоби, здобували і 
обробляли металічну руду, мали певні початки штуки (наир[иклад], в ви
робах металічних), потреби комфорту й розкоші.

З  сим всім зв’язані були зносини торговельні з іншими народами. Геогра
фічне положення дало Русі дуже вигідне становище щодо зносин культур
них; якби не перешкоди, вона могла б бути незвичайно важним з погляду

1 Тексти житій в "Летописи занятий Археографіической] комиссии” (петербурзької), 
т. IX, с. 66 і 100, і передмова, с. 82, 93—94, 289.

2 Нове видання "De-Goeje-Bibliotheca geograph, arabicorum", VI; про час 
написання гл[яди:] "Летоп[ись] зан[ятий] Археографической] ком[иссии]", т. IX, 
перед[мова] 131.
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культурно-історичного пунктом, де стикалися течії з Далекого Сходу, з пів
ночі, з германсько-романського Заходу і тієї надзвичайно цікавої амальгами 
християнських, класичних і східних елементів, яку дає Візантійщина. Я про
минаю тут багаті скарби римські, бо хронологічно вони попереджають зазна
чений вище час, хоч мені особисто здається зовсім певним, що маємо тут 
пам’ятки зносин русько-слов’янських; переходжу до Сходу. Територія дав
ньої держави руської дає велику силу нахідок монети орієнтальної — з Тур
кестану і каліфату Арабського, з віків VIII, IX і X . Сі скарби, порівняні з 
відомостями джерел писаних, переважно арабських, запевняють існування 
інтенсивних і широких зносин у народів руських з краями східними. За зно
сини з Візантією найкращими свідками будуть трактати київських князів з 
Візантією в X  в., трактати власне торговельні, що самим змістом посвідча- 
ють, як широкі і дужі були ті зносини; пригадаємо хоч би той уступ в трактаті 
907 p., де купцям руським заборонено вступати з свого передмістя до Конс
тантинополя партіями більше 50 мужів разом1. Зносини з Північчю тривали 
дуже довго й стало; "путь із варяг в греки" київському книжнику XI в. зда
вався чимсь давнім (і так воно власне й було), і ці зносини держалися довго й 
потім; про них оповідають скандинавські саги і мовчки притакують київські 
монети на Балтійськім помор’ї. За зносини з західними народами й держава
ми ми маємо згадку вже в такого мандрівця з X  в. Ібрагіма ібн Якуба: він 
повідає, що "з Краква (себто Кракова) в Прагу ходили з крамом руси і сло
в’яни"2, але докладні і ширші відомості за ті зносини ми маємо вже з X I—XII в.

Під впливом тих ріжних культур на основі слов’янській вироблялася 
оригінальна і багата, зазначена характерними, своєнародними ознаками 
культура руська княжого періоду. Той чи інший вплив брав перевагу часа
ми, але нігди не підлягала вона йому пасивно. В раніші часи на тім терені 
панував переважно вплив східний, ірансько-алтайський, який дає себе зна
ти найбільш виразно в культурі так званій скитській; з хрестом переважає 
інший вплив, візантійський. Імпонувала Русі багата матеріальна культура 
Візантії, зложена з елементів античних і східних, і ще більше — переховані 
там скарби духові. Як справедливо висловився один історик, духова робота 
на тогочасній Русі — розуміючи тут вищі її верстви — головним чином 
уложилася в переймання Св. Письма3. Література патристична, агіографічна 
і апокрифічна стає головним джерелом освіти й культури; письменство сер
бів і болгар, що попередили нас на цілий вік в тій знаємості і придбали вже 
значну колекцію перекладів, полегшило нашій громаді приступ до того нового

1 "Іпат[ська] літоп[ись]\ с. 18, з сим порівняти оповідання Константина Порфірород
ного про ватаги купецькі з Києва до Константинополя — "De administr. imperio", с. IX.

2 "Известия Ал-Бекри", вид[али] Куник і бар[он] Розен, 49.
3 Хлебников, "Общество и государство в домонгольский период", 1, 360.
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джерела, з якого Русь почала черпати обома руками. Письменство зливаєть
ся з ідеєю побожності, спасения, і під сим впливом виробляється справжній 
культ книги, що виявляється виразно, напр[иклад], в запитанні: чи можна 
ступити на письмо, хоч би літери були так стерті, що годі й прочитати?

Щодо результатів і розповсюдження сеї духової роботи, то тут захо
дить немала суперечка. Виходячи з деяких слів літописі, а ще більше з 
звісток Татищевського зводу літописного, деякі вчені приходили до виво
ду, що просвіта в Давній Русі стояла не нижче, а може, й вище, як в Європі 
Західній, що шкільництво було добре уряджене й широко розповсюджене. 
Але дати, на яких сі виводи оперто, викликають справедливий скептицизм. 
Не поділяючи оптимістичних поглядів на стан шкільництва, не можна за
перечити, що книжна просвіта була розповсюджена доволі широко, і поруч 
з людьми письменними тільки, "почитателями книжними", подибуємо ми 
не раз тубільців, які перейшли вищу, риторичну науку, що була вінцем то
гочасної візантійської освіти; пригадаймо Іларіона, Кирила Туровського та 
такі писання, як похвала князю Рюрику (в "Літоп[исі] Київській"), казан
ня про св. Климента, новознайдене посланіє митроп[олита] Клима. Через 
грецьке теологічне письменство доходило до наших людей щось і з класич
ної освіти. Галицький літописець цитує Гомера, хоч не дуже вдатно, а мит
рополит] Клим писав "от Омира, и от Аристо[те]ля, и от Платона"1. Як 
узяти найвищі точки тогочасної духової культури, то треба признати за 
нею високу вартість; такі речі, як "Слово" Іларіона або "Слово о полку 
Ігоревім", зостануться назавше коштовними і дивними пам’ятками. Те ж 
саме треба сказати і про забутки матеріальної культури: такі зразки плас
тики, як Київська Софія з її дивними мозаїками, різьбами, побутовими фре
сками, мають цікавість з погляду артистичного не тільки для нас. Побут 
народний розвивається, приймає більш ріжноманітний характер, з ’являють
ся скарги на розкіш та примхи багатих. Деякі переховані речі, напр[иклад], з 
убрання, визначаються великим смаком, розкішшю й майстерною роботою.

Я задержався коло сфери культурної яко менше відомої. Устрій громад
ський в княжій Русі так же значно вже розвинений, диференцирований; еле
менти громадського устрою вступають поміж себе в ріжні характерні комбі
нації, і через те устрій ріжних земель прибирає одмінні, характеристичні 
форми. Простора держава, одна з найбільших, добудована остаточно в кінці 
X  в., в XI переходить в форму, яку, за Костомаровим, часто тепер звемо 
федерацією, федерацію sui geneńs тільки, де окремність і автономія земель

1 "Іпат[ська] л[ітопись]", с. 513. ("О лесть зла есть! якоже Омиръ пишеть, до 
обличенья сладка есть, обличена же зла есть, кто въ н*кй ходить, кон*кць золъ прииметь:
о зл’ке зла зло есть" — такого в Гомера нема, скільки мені відомо). Посланіє Клима в 
вид[анні] Лопарева — с. 13, в вид[анні] Никольського — с. 104.
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лучилась з єдністю руського народу, зазначеною в єдності мови, культури, 
релігії, громадського устрою. В оповіданнях літописних при нагоді випли
вають афоризми, вирази, що натякають на довгим часом вироблені, сталі 
принципи в відносинах державних. Дивлячися на побут, громадський устрій, 
культуру X I—XII в. зверху, можна було б сподіватись широкого розвитку, 
дальшого поступу, нових, вищих і оригінальних форм, і того всього нема. 
Намість того рухлявого, барвистого життя западає якась пітьма, мовчання, 
і коли розходиться та темрява, виступає побут, життя, устрій громадський — 
одмінні. Але і ці нові форми середнього, перехідного часу не встигли ще 
розвинутись, як їх зносять бурі народного руху, і витворяються ніби цілком 
нові форми. Від старого устрою громадського, від давнього культурного 
стану позостаються лише сліди, уломки...

Колись складали все на князівські усобиці, на татарщину, на утиски. 
Усобиці, справді, в значній мірі тамували, утрудняли вільний поступ гро
мадський і культурний; татарщина хитнула княжий устрій державний і на
робила руїни; утиски і ріжні пригоди знищили силу пам’яток нашого дав
нього письменства і тим утруднили, ба вчасти одібрали можливість зро
зуміти дійсне становище громадське й духове минулих часів. Але причи
ни головні лежали глибше, в основі громадського й політичного устрою 
нашого краю.

Історія застає його в формах вже більш-менш укінчених. Процес зби
рання руських земель до одного комплексу державного вже кінчався; у 
внутрішньому устрої князівська власть, оперта на дружині, стала головною 
восею громадського життя; князівська дружина й громада земська, хоч не 
відділені непереступно, зазначилися виразно; система урядування устави
лася міцно. Про генезу того устрою за браком відомостей можемо тільки 
більш або менш правдоподібно гадати. Мало помагає нам в тім наша 
’Повість про початок Русі", хоч її відомості приймалися, часто і досі прий
маються, bona fide. Ближчі студії доводять, що ця "Повість" — тільки 
гіпотеза, наукова, як на той час, але нещаслива. Книжник XI в., що укла
дав її, мав так же мало певних відомостей про процес витворення держа
ви руської, як і ми, ще менше, і його оповідання так само повинні підляга
ти історичній критиці, як і перекази легендарного часу історії римської.

Але, не входячи в те питання, ми застановимось коло того status praesens 
нашого народу, який показують нам наші джерела.

Лад державний складається з двох головних чинників: князя з дружи
ною — і громади. В політичнім житті головну ролю має перший елемент. 
Заступництво громади існує, і ніхто не відмовляє йому права участі в спра
вах політичних, але воно усунулося на другий план, і виступлення громади 
стало вже чимсь надзвичайним. Звичайний ряд лежить в руках князя і його 
дружини. Сей елемент опирається в значній мірі на боярство земське —
4 М. Грушевський, T. J
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купецький патриціат і властительство земське; їх інтереси солідаризують з 
князівсько-дружинним устроєм, вони входять в княжу дружину, оточують 
князя, і князь стереже їх інтереси, як то дає себе знати і в праводавстві.

Сі верхні верстви — князі, дружина, боярство — ведуть переважно 
політичну й культурну роботу в Давній Русі. Вони складають ту простору 
державу й заходжуються коло її утримання; вони держать в своїх руках ту 
широку торгівлю і дають рух промислу й штуці; в сі сфери найраніше знай
шло вступ християнство; тут знаходила собі опіку церква, письменництво, 
духова культура; тут зростала ідея національної й культурної єдності русь
кого народу.

Народна ж маса здебільшого зоставалась чужою для сього руху, для 
сих завдань. Політичні змагання дружини і боярства були їй здебільшого 
несимпатичні, витворення широкої держави накладало на неї тільки більші 
тягарі податкові і зміцняло ту князівсько-дружинну верству, що тяжіла над 
нею; загранична торгівля, штука, нові промисли були не для народу; він 
задовольнявся майже виключно місцевими виробами; християнство і його 
обряди довгий час народ уважав релігією князів та бояр, як то зауважив в 
своїм "Правилі" митр[ополит] Іоанн1, і тримався дідівських звичаїв; мона
стирі, церкви, освіта концентрувалися переважно по самих більших містах. 
Самі ті верстви верхні, цілий той устрій державний були народній масі з 
багатьох поглядів противні. На лихо, в старім письменстві майже виключно 
заховалися думки, життя тих верхніх верств. Ми так мало знаємо, як жив 
народ, чого він прагнув, яким горем болів. Ті всі княжі усобиці, поставлен
ня князів і єпископів, далекі заграничні походи, всі злоби дня, що заповня
ють сторінки наших старих літописів, цікавили, забирали тільки дуже неве
лику частину громади, були справді, в значній частині, лише шумовиною, 
що плила глибоким і тихим потоком. В витійствах давнього книжника, що, 
як бджола, звідусіль збирав примовки і апотегми, ненароком і цілком не до 
речі, прорвався голос, крик тієї народної маси, що так ріжнить з цілим 
дружинним світоглядом того утвору: "Не май собі двора коло княжого дво
ра, не держи села коло княжого села, бо його тивун, мов вогонь, трутом 
накритий, а його рядовичі (урядники), мов іскри: хоч би огню остерігся, та 
від іскри не встережешся, щоб не попалити собі одежі"2.

Так було не тільки в нас, що устрій державний будовано, нову культуру 
плекано й ширено заходами громадської меншості, верхніх верств, незалежно 
або й просто навпереки жаданням або інтересам мас громадських. Але як 
подекуди тих верхніх верств вистарчало на те на цілі ряди віків, у нас сі 
верстви здалися для того заслабі. Вся та культура, той лад державно-гро

1 "Правило" у Макарія, "Ист[ория] рус[ской] церкви", II, с. 376.
2 "Слово Даниила Заточника", вид[ав] за всіма редакціями Шляпкін, с. 16—17.
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мадський стояв дуже хистко. Тому було багато причин, зазначимо лише 
кілька видатніших.

Перш за все у нас князівсько-дружинний устрій не пройшов глибоко в 
масу народну, не перейняв її цілою системою, як феодалізм західний, не 
пустив глибокого кореня в самий ґрунт; він зоставався чимсь зверхнім, до
сить хистко прив’язаним до народу. Громада зоставалася цілковитим гос
подарем свого ґрунту, своїх справ, і тільки в зверхніх справах стикалася з 
устроєм княжим. Ніяких відомостей про роздавання земель князем дру
жині ми не знаходимо; се не було загострено de jure, лише фактично так 
зложилося. Дружина відбирала своє удержання від князя — грішми чи 
натураліями, із особою його безпосередньо була зв’язана. Вона не могла 
існувати an und für sich, не могла виступити яко самостійний, сталий стан, і 
до громади мала відносини в основі тільки через особу князя. Інакше було 
тільки в Галичині, де дружина через історичні обставини злилася цілком з 
земським боярством, але й тут вона не здобула собі міцного ґрунту в грома
ді. До того число дружини не було ніколи дуже значне (і то залежало так
же від способу удержання), а з утворенням тієї великої держави руської 
розтеклася та дружина по її простору. Тільки подекуди вона могла знайти 
собі й тут таку підпору в місцевих верствах вищих, яку мала в земськім 
боярстві київськім, подекуди ж се земське боярство ставало в опозиції до 
неї (найгостріше се виявилось в Новгороді Вел[икім], де, власне, як ніде, 
було зазначено різко демаркаційну лінію між боярством земським і кня
жою дружиною). По інших землях, менш культурних, боярство земське 
вже через свою незначність не могло княжо-дружинного елементу значно 
піддержати. Тим часом дружина сама слабшала. Князі взагалі біднішають 
в протязі того періоду й можуть держати все меншу дружину. Се приму
шувало їх раз по раз шукати підпори в громаді, що дальше — то більше, 
тим більше, що обставини конечно того вимагали: неустанна боротьба за 
столи задля браку якоїсь ясної системи спадкоємства і переходу столів, яку 
давали хоч би феодальні кодекси західні, з другого боку — также неустанна 
боротьба з ордами степовими. Під впливом сих і інших обставин ріжним 
чином комбінуються громадські відносини в поодиноких землях, але взага
лі спиняється дальший розвиток князівської власті, князівсько-дружинно
го елементу; громада прибирає більший вплив, більшу участь в справах 
політичних.

Але се не веде до з ’єднання тих двох основних елементів нашого полі
тично-громадського устрою; вони стоять один проти одного, то входячи в 
колізії, то сходячись в якомусь modus vivendi’ але завше окремі. Князівсь- 
ко-дружинний устрій, як раніше, лежав тягарем над народом; участь гро
мади в справах політичних зостається чимсь надзвичайним, навіть в землях 
з більше розвиненим впливом громади, як-от в Київщині, а принципом de
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nobis non sine nobis также живо була перейнята громада наша, як і громади 
західні.

Се все споводувало той кризис, який переживає не одночасно, не одна
ковим способом вся Русь. На лихо, так мало маємо відомостей з тих часів. 
Тільки в світлі цілого розвитку історії Русі, тільки з тими аналогіями, які 
дає пізніше життя її, можна собі в якійсь мірі їх уяснити.

Як дивно може виглядати на перший погляд та роля пасивна громад в 
усобицях княжих; те становисько народу при наході татарськім, коли грома
ди подекуди воліли ліпше "орати пшеницю й просо" татарам, аніж коритися 
королю руському, і гинули, не хотячи йому піддатись. Як дивним здається 
таке легке, без загального народного опору, забрання Київщини Ґедиміном, 
Коріатовичами Поділля, Галичини Казимиром. Ми можем зрозуміти ці фа
кти тільки відкинувши звичайну, чисто політичну вихідну точку в історичних 
розвідках. Взагалі можна сказати, що народну масу далеко більше цікавлять 
переміни громадські, аніж зверхньої політики. Що ж доперва руська грома
да, так перейнята духом демократизму, рівноправності, самовладності! Раз 
громада чула на собі утиск, кривду, їй мало значило то, хто її тиснув, той чи 
сей, свій чи чужий; вона мало вважала на переміну зверхності, аби заховані 
були її громадські і економічні інтереси. Виходячи з сього, зрозуміємо, чому 
ті ж громади, що таку симпатію показували князям, до громади прихильним, 
вважливим до голосу й жадання громадського, так індиферентно приймали 
інших князів, їх вступи й упадки. Зрозуміємо, чому самі страшні війни на
родні повставали у нас на грунті переважно громадсько-економічнім і закра
шувались тільки ідеями національними та релігійними, а так мало робили на 
громаду вражіння такі важні факти, як унія Люблінська або скасування геть
манщини.

Тому кілька років я поставив гіпотезу, що в Київщині князівсько-дру- 
жинний устрій упав зараз по татарськім наході, що громади, скористав
шись з тієї паніки, яку навели татари, скинули з себе зверхність князівську, 
увійшли в безпосередні відносини до татар і таким чином придбали собі 
автономію. Дальші студії затвердили мене в переконанні, що ся гіпотеза 
найбільше відповідає всьому тому, що ми знаємо за ті часи. Таким чином в 
Київщині, в тій початковій Русі, в тім гнізді державного устрою й давньої 
культури Русі, сей устрій раніш від усіх захопив кризис. Рівночасно мала 
упасти й культура, яку плекали верхні верстви суспільності: вони также 
біднішали, і остаточно на їх найтяжче відбився нахід татарський. Що було 
за Дніпром — трудно сказати; південна половина Задніпрянщини бодай 
чи не пішла дорогою Київщини; князівсько-дружинному устрою ще труд
ніше було тут задержатись: татарщина дамокловим мечем завше висіла над 
тим краєм. В Чернігівщині північній і в західній Русі — на захід від Случі 
і верхнього Дністра — старий устрій задержався, хоть і змодифікований.
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З  переходом під зверхність Польщі й Литви, в тих західних краях на осно
ві того старого устрою розвиваються нові форми громадських відносин, 
найголовніше — під впливом нового фактора, невідомого доти на Русі — 
посідання земського з обов’язком служби. Сі нові форми также мало задо
вольнили громаду, як і старий лад громадський. І от на тій же старій Київ
щині вдруге повстають народні маси — проти устрою шляхетського, що й 
тут став коренитись і розповсюджуватись, вдруге — на очах історії нашої — 
маси пробують запровадити лад громадський, відповідний своїм жадан
ням, своїм ідеалам рівноправності і автономії.

Я вийшов за границі хронологічні свого курсу, щоб показати, як тісно й 
нерозривно сполучені між собою всі періоди історії Русі, як одні й ті ж 
змагання народні, одна й та ж головна ідея переходить через увесь той ряд 
віків, в так одмінних політичних і культурних обставинах. Тільки з зазна
ченої точки нам ясно визначиться єдність, сей зв’язок, і заступить механі
чне сполучення окремих періодів. Народ, маса народна зв’язує їх в одну 
цілість, і єсть, і повинний бути альфою і омегою історичної розвідки. Він — 
з своїми ідеалами й змаганнями, з своєю боротьбою, поспіхом і помилка
ми — єсть єдиний герой історії. Зрозуміти його стан економічний, культур
ний, духовий, його пригоди, його бажання й ідеали — єсть мета нашої 
історії. Політично-громадський устрій звичайно не відповідав тим ідеалам. 
Свій чи чужий, він ніколи, чи майже ніколи, не був витворений відповідно 
ним, і громада з урядом стояли один проти одного не тільки в період давній. 
Устрій державний по всі часи цікавий нам переважно тим, оскільки він впли
вав на стан народу, оскільки сам підупадав впливу громади й оскільки від
повідав її бажанням і змаганням. І культура, що розвивається в верхніх 
верствах народу, цікава нам головним чином не так сама в собі, як тим, що 
відбивається в її загальнонародного.

Відповідно цим принципам і в давній нашій історії ми завше повинні 
мати своєю вихідною точкою народну масу. Правда, ми мало маємо відо
мостей про народ, однак се не перешкоджає йому бути тою головною 
віссю, з якою ми повинні координувати свої висліди. Студіюючи політично- 
державний устрій, ми, скільки можемо, повинні вияснити собі питання, в 
якій мірі він був ділом самого народу, чи виріс він на ґрунті народнім, чи 
звідкись був перенесений чи накинений. Вияснити, оскільки відповідав 
він потребам народним і яке значіння й вплив мав на народну масу. Ви
слідити по змозі участь народу в політичнім житті і його відносини до 
політичних обставин. Се будуть головніші точки, до яких мають вести 
наші студії. Зверхня політична історія буде нам тільки стежкою до розу
міння внутрішньої, а в сій останній, скільки можливо, ми повинні вислі
джувати те, що належить безпосередньо до народу. Подібно тому — і в 
сфері культурній.
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Звичайно, там, де джерела дають матеріал дуже бідний, мусимо задо
вольнятись тим, що можна знати, коли не можемо знати більше, але вислов
лений принцип з того не тратить свого значіння, даючи нам критерій, на що 
повинні ми звернути особливу увагу.

Я мав зазначити коротко, як то було можливо на протягу кількадесят 
минут, головні моменти в давній нашій історії, що вимагають особливої ува
ги, і свою вихідну точку в вислідах історичних. Нарешті я хотів би сказати 
кілька слів про свою професію методологічну, спеціально для тих, що ма
ють охоту студіювати зо мною історію viribus unitis. Я перейшов в своїм 
часі філологічну школу і з неї міцно витвердив принцип — nemini credere. 
Завше шукати і ніколи не задовольнятись, не сподіватись, що посів цілком 
усю істину, так що всякий інший погляд, інша вихідна точка в тій справі 
неможлива, абсурдна. Ilâvra 8охща£єте\ Наука — се неперестанний скеп
тицизм. Не той недужий, немощний, що зостається при самім аналізі, при 
самій руйнації, а той здоровий, плодотворящий скепсис, що веде за собою 
слідом роботу синтетичну. Через те всякий догматизм в своїй науці я ува
жаю непотрібним, всяке juratio in verba magistri — неможливим. Того духу 
висліду й критицизму хотів би я і в своїх співробітниках — слухачах — 
якнайбільше і бажав би щиро, щоб з ним вони перш за все приймали й моє 
слово нехитре.
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ЗВИ Ч А Й Н А  С Х Е М А  "РУССКОЇ" ІСТОРІЇ 
Й СП РА ВА  РАЦІОНАЛЬНОГО УКЛАДУ 

ІСТОРІЇ СХІДНОГО СЛО В’Я Н С ТВА

Поставлена організаційним з ’їздом російських філологів справа раціо
нального укладу історії слов’янства в задуманій Слов’янській Енциклопе
дії1 дає мені нагоду порушити справу схеми історії східного слов’янства. Я 
не раз порушував уже справу нераціональностей в звичайній схемі "рус
скої11 історії2, тепер хотів би обговорити се питання трохи повніше.

Звичайно, прийнята схема "русскої" історії всім звісна. Вона почина
ється з передісторії Східної Європи, звичайно про неслов’янську колоніза
цію, потім іде мова про розселення слов’ян, про сформування Київської 
держави; історія її доводиться до другої половини XII в., потім переходять 
до В[еликого] князівства] Володимирського, від нього — в X IV  віці — 
до князівства] Московського, слідиться історія Московської держави, потім 
Імперії, а з історії українсько-руських і білоруських земель, що лишалися 
поза границями Московської держави, часом беруться деякі важніші епі
зоди (як держава Данила, сформування В[еликого] князівства] Литовсь
кого і унія з Польщею, церковна унія, війни Хмельницького), часом не 
беруться зовсім, а в кождім разі з прилученням до Російської держави сі 
землі перестають бути предметом сеї історії.

Схема ся стара, вона має свій початок в історіографічній схемі москов
ських книжників, і в основі її лежить ідея генеалогічна — генеалогія мос
ковської династії. З  початком наукової історіографії в Росії сю схему поло
жено в основу історії "Российского государства". Потім, коли головна вага 
перенесена була на історію народу, суспільності, культури, й "русская исто
рия" стала зближатися до того, щоб стати історією великоруського народу 
й його культурного життя, задержано ту ж схему в її головних моментах, 
тільки стали відлітати епізоди що далі, то більше. Ту ж схему, в простішій 
формі, прийняла наука "истории русского права", складаючися з трьох від
ділів — права Київської держави, московського й імперського.

1 Писано з нагоди плану слов’янської історії, виробленого історичною підсекцією 
з’їзду.

2 Напр., в "Записках Наукового товариства імені Шевченка", т. XIII, XX XV II і 
XX XIX , бібліографія, оцінки праць Мілюкова, Сторожева, Заґоскіна, Владимирського- 
Буданова (завважу, що з моїх заміток до книги д. Мілюкова "Очерки по истории русской 
культуры" зробив ужиток проф. Філевич в своїй рецензії праці д. Мілюкова в час[описі] 
"Новое время", покликуючись на них на попертя своїх гадок, зовсім противних тим, якими 
подиктовані були мої замітки). Также в приготованім до друку "Очерке истории украинского 
народа".
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Через таку традиційність, через таке довге уживання до сеї схеми при
викли й її невигоди, нераціональності не вражають прикро, хоч вона повна 
таких нераціональностей, і то дуже великих. Я вкажу деякі, не маючи пре
тензії вичислити їх всі.

Передовсім дуже нераціональне сполучування старої історії полудне
вих племен, Київської держави, з її суспільно-політичним укладом, пра
вом і культурою, з Володимиро-Московським князівством XIII—XIV  вв., 
так, наче се останнє було його продовженням. Се можна було московсь
ким книжникам — для них досить було генеалогічного преємства, але 
сучасна наука шукає генетичної зв ’язі і не має права зв’язувати "київсь
кий період" з "володимирським періодом", як їх невідповідно називають, 
як стадії того самого політичного й культурного процесу. Ми знаємо, що 
Київська держава, право, культура були утвором одної народності, укра- 
їнсько-руської, Володимиро-Московська — другої, великоруської1. Сю 
ріжницю хотіла була затерти Поґодінська теорія, населивши Подніпро
в’я X —XII вв. великоросами й казавши їм потім, в XIII—X IV  вв., відси 
виемігрувати, але я сумніваюся, що хто-небудь схоче тепер боронити ста
ру історичну схему сею ризиковною, всіма майже полишеною теорією. 
Київський період перейшов не у володимиро-московський, а в галицько- 
волинський XIII в., потім литовсько-польський X IV —XV I вв. Володи- 
миро-Московська держава не була ані спадкоємницею, ані наступницею 
Київської, вона виросла на своїм корені, і відносини до неї Київської мо
жна б скорше прирівняти, напр., до відносин Римської держави до її галль
ських провінцій, а не преємства двох періодів в політичнім і культурнім 
житті Франції. Київське правительство пересадило в великоруські землі 
форми суспільно-політичного устрою, право, культуру, вироблені історич
ним життям Києва, але на сій підставі ще не можна включати Київської 
держави в історію великоруської народності. Етнографічна і історична 
близькість народності українсько-руської до великоруської не повинна 
служити причиною до їх перемішувань — вони жили своїм життям поза 
своїми історичними стичностями і стрічами.

Тим часом наслідком пришивання Київської держави на початок дер
жавного й культурного життя великоруського народу що бачимо? Історія 
великоруської народності зістається, властиво, без початку. Історія сфор

1 Ся свідомість починає потрохи проходити в науку. Досить ясно, напр., висловлює 
сю думку укладчик "Русской истории с древнейших времен", виданої московським кружком 
помочі самоосвіті (Москва, 1898), д. Сторожев; він з натиском підносить, що "Русь 
дніпровська і Русь північно-східна — два зовсім відмінні явища; історію їх творять 
неоднаково дві осібні часті русскої народності". Ліпше сказати — дві народності, аби 
оминути баламутств, зв’язаних з теорією "единства русской народности".



78 ІСТОРІОСОФСЬКІ СТАТТІ

мування великоруської народності досі зістається невиясненою, через те 
що її історію починають слідити від середини XII в.1, і за київським почат
ком сей свійський початок зовсім неясно представляється людям, що вчи
лися "русскої історії". Не слідиться докладно за процесом рецепції й моди- 
.фікації на великоруськім ґрунті київських суспільно-політичних форм, пра
ва, культури; в таких формах, які мали вони в Києві, на Україні, їх попросту 
включають в інвентар великоруського народу, "Русского государства". 
Фікція "київського періоду" не дає можності відповідно представити істо
рії великоруської народності.

Тому що "київський період" прилучається до державної й культурної 
історії великоруського народу, зістається без початку й історія українсько- 
руської народності. Підтримується старе представлення, що історія Украї
ни, "малорусского народа" починається доперва з X IV —X V  віком, а що 
перед тим — то історія "общерусская". Ся знов "общерусская история" 
свідомо і несвідомо на кождім кроці підмінюється поняттям історії держав
ної і культурної великоруського народу, і в результаті українсько-руська 
народність виходить на арену історії в X IV —XVI вв. як би щось нове, 
мовби її перед тим там не було або вона історичного життя не мала.

Зрештою історія українсько-руської народності зістається не тільки 
без початку, а і в виді якихось кавалків, disjecta membra, не пов’язаних 
між собою органічно, розділених прогалинами. Одинокий момент, що ви- 
ріжняється й може лишитися ясно в пам’яті, — се козаччина XVII в., 
але дуже сумніваюся, щоб хтось, хто вчився "русскої історії" по звичай
ній схемі, потрапив зв’язати її в своїм представленні з ранішими і пізні
шими стадіями історії української народності, мислив би сю історію в її 
органічній цілості.

Ще гірше виходить на сій схемі народність білоруська — вона пропа
дає зовсім за історією держави Київської, Володимиро-Московської, ба 
навіть і за В[еликим] князівством] Литовським. Тим часом, хоч вона не 
виступає в історії ніде виразно як елемент творчий, але роля її немаловаж
на, — вкажу хоч би на значіння її в сформуванні великоруської народності 
або в історії В[еликого] князівства] Литовського, де передовсім їй, з-по- 
між слов’янської людності сеї держави, належала культурна роля супроти 
далеко нижче розвинених литовських племен.

Заведенням до "русскої історії" В[еликого] князівства] Литовського 
хотіли поправити односторонність і неповноту традиційної її схеми. В істо
рії, здається, перший сю гадку з натиском підніс Устрялов, а Іловайський, 
Бестужев-Рюмін і ін[ші] пробували викладати паралельно історію "Руси

1 Гарні початки, зроблені, напр., книжкою Корсакова "Меря и Ростовское княжение", 
не були потім розвинені успішно.
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западной", себто В[еликого] князівства] Литовського, й "Руси восточ
ной", себто Московської держави. В науці історії права потребу включення 
В[еликого] князівства] Литовського пропагує школа проф. Владимирсь
кого-Буданова, хоч не дала ще ані загального курсу "истории русского пра
ва", де було б включене В[елике] князівство] Литовське, ані осібного кур
су права сього останнього.

Се поправка, але вона сама потребує ріжних поправок. В[елике] 
кн[язівство] Литовське було тілом дуже гетерогенним, неодностайним. В 
новішій науці легковажиться, навіть зовсім ігнорується значіння литовської 
стихії. Слідження преємства права староруського з правом В[еликого] 
кн[язівства] Литовського, значіння слов’янського елементу в процесі тво
рення й розвою В[еликого] князівства] Литовського привело сучасних 
дослідників внутрішнього устрою сеї держави до крайності, що вони зо
всім ігнорують елемент литовський — навіть не ставлять питання про 
його впливи, хоч, безперечно, ми мусимо числитися з такими впливами в 
праві й устрої В[еликого] кн[язівства] Литовського (от хоч би — вкажу 
лише exempli gratia — інститут "койминців"). Потім, лишаючи литовсь
кий, — сам слов’янський елемент В[еликого] кн[язівства] Литовського 
неодностайний: маємо тут дві народності — українсько-руську й білору
ську. Українсько-руські землі, з виїмком Побужжя й Пинщини, були 
досить механічно зв’язані з В[еликим] кн[язівством] Литовським, стоя
ли осторонь у нім, жили своїм місцевим життям, і з Люблінською унією 
перейшли безпосередньо в склад Польщі. Противно, білоруські землі дуже 
тісно були зв’язані з В[еликим] кн[язівством] Литовським, мали на ньо
го величезний вплив — в суспільно-політичнім укладі, праві й культурі 
(як, з другого боку, самі підпали дуже сильному впливу суспільно-полі
тичного й культурного процесу В[еликого] князівства] Литовського) й 
зісталися в складі його до кінця. Таким чином історія В[ еликого] 
князівства] Литовського далеко тісніше зв’язана з історією білоруської 
народності, ніж українсько-руської, що чимало підпала впливу його істо
рії, але дуже небагато мала на нього впливу (тільки посередньо — оскільки 
білоруська народність передавала право й культуру, насаджені Київсь
кою державою, але так само посередньо, через політику литовського пра
вительства, українсько-руська народність приймала не одно, що йшло 
від білоруської, — напр., білоруські елементи актової мови, прийнятої 
литовським правительством).

Отже, включення історії В[еликого] князівства] Литовського в "рус- 
ску історію" не заступить прагматичного представлення історії народнос
тей українсько-руської й білоруської. Для історичного представлення су
спільного й культурного процесу українсько-руської народності вистане за
значення тих кількох моментів з історії В[еликого] князівства] Литовсь



80 ІСТОРІОСОФСЬКІ СТАТТІ

кого, що мали для неї безпосереднє значіння1. Більше з неї увійшло б у 
історію білоруської народності, але в цілості включати історію В[еликого] 
князівства] Литовського в "русску історію" нема причини, коли се має 
бути не "історія Росії", себто історія всього того, що коли-небудь діялося 
на території її, і всіх народностей і племен, що її залюднюють (так її про
граму, здається, тепер ніхто не ставить, хоч ставити также можна), а істо
рія народностей руських, або східнослов’янських2 (уживаю часом сього тер
міна, аби обминути неясності й баламутства, які випливають з неоднаково
го уживання слова "русский").

Взагалі історія державних організацій грає все ще забагато ролі в пред
ставленні "русскої історії" чи історії східного слов’янства. В теорії призна
ється давно, що головна вага повинна бути перенесена з історії держави на 
історію народу, суспільності. Політичне, державне життя, розуміється, чин
ник важний, але поруч нього існують інші чинники — економічний, куль
турний, що мають часом менше, часом більше значіння від політичного, але 
в кождім разі не повинні лишатися в тіні поза ним. З  руських чи східносло
в’янських племен держава найбільше значіння мала, найтісніше зв’язана 
була з життям народу у народності великоруської (хоч і тут поза межами 
національної, Володимиро-Московської держави бачимо такі сильні яви
ща, як вічеве життя новгородсько-псковське). Українсько-руська народ
ність ряд століть живе без національної держави, під впливами ріжних 
державних організацій — сі впливи на її національне життя повинні бути 
визначені, але політичний фактор сходить в її історії в сих бездержавних 
століттях на підрядну ролю попри факторах економічних, культурних, на
ціональних. Те саме треба сказати про народність білоруську. Для сеї остан
ньої великоруська національна держава стає історичним фактором, власти
во, тільки від 1772 р. На історію України вона починає впливати століттям 
скорше, але тільки одним краєм. Те виїмкове, виключне значіння, яке має 
історія великоруської держави в сучасній схемі "русскої" історії, має вона, 
властиво, наслідком підміни поняття історії "русского народа" (в значінні

1В такім дусі старався я використати історію В[еликого] князівства] Литовського в 
IV т. моєї "Історії України-Руси", що обіймає часи від половини XIV в. до 1569 р.

2 Один з визначніших сучасних систематиків — проф. В[ладимирський]-Буда- 
нов — ставить задачею науки історії "русского права", історію права "русского народа", 
не Російської держави, тому виключає з неї національні права неруських народностей 
Росії, а вважає інтегральною частю право руських народностей, які не входили в склад 
Російської держави. Такий погляд бачимо і у інших дослідників, хоч він так само не 
переводиться консеквентно у них, як і у самого Владимирського]-Буданова (див. мою 
рецензію його курсу в X X X IX  т. "Записок Н[аукового] тов[ариства імені] Шевченка", 
бібліографія], с. 4).
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руських, східнослов’янських народностей) поняттям історії великорусько
го народу.

Взагалі в тім, що зветься "русскою історією", я бачу комбінацію, чи, 
властиво, — конкуренцію кількох понять: історія Російської держави (сфор
мування й розвою державної організації й її території), історія Росії, себто 
того, що було на її території, історія "руських народностей", і, нарешті, — 
історія великоруського народу (його державного й культурного життя). 
Кожде з сих понять, в консеквентнім переведенні, може бути вповні оправ
даним предметом наукового представлення, але при такім комбінуванні 
ріжних понять повного представлення, консеквентного переведення не ді
стає ані одно з них. Найбільше входить в схему "русскої історії" з понять 
історія Російської держави і великоруського народу. З  розмірно невеликими 
перемінами й купюрами вона може бути перемінена на консеквентно й повно 
переведену історію великоруського народу. "Честь и место" історії сеї най
більшої з слов’янських народностей, але поважання до її першенства й важ
ної історичної ролі не виключає потреби такого ж повного й консеквентного 
представлення історії інших східнослов’янських народностей — українсько- 
руської й білоруської. Історії східного слов’янства таки не заступить історія 
великоруського народу, його державного й культурного життя, і ніякі мотиви 
не дадуть права зігнорувати історію білоруської і ще менше — українсько- 
руської народності, або заступити їх повириваними з них і попришиваними 
до історії великоруського народу клаптиками, як то практикується тепер. 
Зрештою, як тільки "русская история" буде щиро і консеквентно зреформо
вана в історію великоруського народу, його державного й культурного жит
тя, так історія українсько-руської і білоруської народності, я певний, вийдуть 
самі собою на чергу й займуть відповідне місце побіч великоруської. Але 
для сього наперед треба попрощатися з фікцією, що "русска історія", під
мінювана на кождім кроці великоруською, — то історія "общерусска".

Такий погляд сидить іще досить твердо, хоч, на мій погляд, він, оскіль
ки не стоїть на услугах політики, являється пережитком старомосковської 
історіографічної схеми — пережитком, дещо приладженим до новіших іс
торіографічних вимог, але в основі своїй таки нераціональним. Історія вели
коруська (такою стає ся "русска історія" від XII—XIII вв.) з українсько- 
руським (київським) початком, пришитим до неї — се тільки калікувата, 
неприродна комбінація, а не якась "общерусска" історія. Зрештою, "обще- 
русскої" історії й не може бути, як нема "общерусскої" народності. Може 
бути історія всіх "русских народностей", кому охота їх так називати, або 
історія східного слов’янства. Вона й повинна стати на місце теперішньої 
"русскої історії".

В деталях я не маю заміру викладати схему такої нової конструкції 
історії східного слов’янства. П ’ятнадцять літ я спеціально працюю над іс
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торією українсько-руської народності й виробляю її схему як у загальних 
курсах, так і спеціальніших працях. По сій схемі укладаю я свою історію 
України-Русі, і в такім же виді представляю собі історію "руських" народ
ностей. Не бачу трудностей, аби була зроблена подібним способом історія 
білоруської народності, хоч би вона випала менше багато, ніж історія укра- 
їнсько-руська. Історія великоруської народності майже готова — треба тіль
ки обробити її початок, замість пришитого до неї тепер київського початку, 
та вичистити від ріжних епізодів з історії України й Білорусі — се вже й 
так майже зроблене істориками великоруського народу й суспільності.

Найбільше раціональне здається мені представлення історії кождої на
родності зокрема, в її генетичнім преємстві від початків аж донині. Се не 
виключає можливості представлення синхроністичного, подібно як уклада
ються історії всесвітні, в інтересах перегляду з педагогічних, щоб так сказа
ти, мотивів.

Се деталі, й вони мене інтересують мало. Головні принципи: треба б 
усунути теперішній еклектичний характер "русскої історії", зшивання до
купи епізодів з історії ріжних народностей, консеквентно перевести історію 
східнослов’янських народностей і поставити історію державного життя на 
відповідне місце з іншими історичними факторами. Думаю, що й прихиль
ники нинішньої історичної схеми "русскої історії" признають, що вона не 
бездоганна і що в своїх спостереженнях я виходив від правдивих її хиб. Чи 
сподобаються їм ті принципи, які я хотів би положити в основу її реконст
рукції, — се вже інша справа.

У  Львові, 9 (22) IX. 1903
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СПІРНІ ПИТАННЯ  
СТАРОРУСЬКОЇ ЕТН О ГРА Ф ІЇ

Розселення східнослов’янських племен, поділ їх на групи, уставлення 
їх територій і відносин — все це має за собою вже дуже поважну літерату
ру, поважну історію дослідів. Але хоч завдяки старанням численних дослід
ників удалося не одне роз’яснити й привести до потрібної докладності, то 
ще більше лишається тут сумнівного, спірного, а й серед тих гадок, які нині 
циркулюють в науковій літературі cum tacito consensu, не викликаючи спо
ру, дуже багато є такого, що вимагало б ревізії, перевірки або дуже значних 
поправок.

Головною, а дуже довго — одинокою майже підставою до всяких ви
водів в сфері староруської етнографії служили звістки "Повісті временних 
літ", передовсім реєстри східнослов’янських племен, уміщені на початку її. 
Реєстри сі мали вповні принагідний характер, і хоч остатні редактори "По
вісті" доложили старань, щоб дати їм якусь більшу повноту й докладність, 
так щоб з них міг зложитися образ "словенского языка въ Руси"1, одначе 
неповноти, неясності, непевності в сих реєстрах лишилося досить, аж за
надто. Приходилося розглянутись за іншими джерелами.

Пок[ійний] Барсов в своїй "Географии Начальной летописи" — праці, 
що й досі лишається підставовою для староруської етнографії, звернувся 
до географічних назв, шукаючи в них пережитків племінних імен та на їх 
підставі стараючися ближче означити племінні території. Він, одначе, сам 
звів ad absurdum сей метод, хапаючись зовсім припадкових і далеких соз
вучностей, так що сей метод дальше не був розвинений і відповідно вироб
лений, хоч, безперечно, при обережнім і відповіднім уживанні його він може 
дати корисні результати.

Від 80-х, а головно в 90-х pp., під впливом проф. Антоновича передо
всім і головно в київських монографіях поодиноких земель, для розв’язан-

1 3  трьох реєстрів "Повісті" ("Іпат[ська] л[ітопись]", с. 3—4, 6 і 7) тільки перший 
лишився, здається, в своїй початковій формі — вичислення exempli gratia кількох 
східнослов’янських племен, з означенням їх територій. Другий реєстр спочатку, мабуть, 
мав тільки "ночаша держати родъ ихъ княжения въ Поляхъ, а въ Деревляхъ своя, а 
Дрьговичи свое, а Слов̂ кне своє"; все починаючи від полочан — очевидний додаток, для 
повноти перегляду. Третій реєстр ("Іп[атська літопись"], с. 7) тісно в’яжеться з фразою 
"се бо токмо Слов^нескъ языкъ въ Руси" (с. 6). Фраза "И живяху въ мирі; Поляне, и 
Древляне, и Окверо, и Радимичи, и Вятичи" в’яжеться, очевидно, з дальшими розділами — 
про звичаї і обряди ("Им^кяхуть бо обычае своя"... ); її закінчення — про територію дулібів, 
уличів і тиверців, очевидно, также додаток, а ім’я хорватів, як то нижче ще буду говорити, 
тут также, мабуть, аж пізніше дописано для повноти.
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ня питань староруської етнографії дослідники починають звертатися до 
археологічних здобутків1. Супроти вказаних в "Повісті" ріжниць в похо
ронних обрядах поодиноких племен являється дуже привабна гадка — на 
підставі відмін похоронного обряду, сконстатованих археологічними дослі
дами, визначити території поодиноких племен і їх угруповання (поділ на 
більші групи). Показалося, одначе, що се справа далеко тяжча — вимагає 
в кождім разі далеко докладніших, численніших і систематичніших розслі- 
дів, ніж якими розпоряджає сучасна археологія. Похорон з конем, в якім 
бачили полянський похорон, показався похороном турецьким, чорнокло- 
буцьким і половецьким, і полянського похоронного типу ми тепер не знає
мо. Деревлянський похоронний тип пішов на захід далеко за границю, яку 
клали деревлянській території, — в поріччя Стиру, прокинувся в Києві, а в 
поріччі Случі показалися могили з паленими трупами, аналогічні з сіверян
ськими2 і т.д. Проба звести археологічний матеріал в один образ етнографі
чних відносин, зроблений д.Спіциним, виказав величезні прогалини, непо
вноту, а з тим і неясність в сих питаннях3.

Разом з працею д.Спіцина появилася праця ак[адеміка] Шахматова, 
де він попробував розв’язати ту ж проблему групування східнослов’янсь
ких племен на підставі іншого матеріалу — діалектологічного4. Ідея прило
жите діалектичні спостереження до староруської етнографії не нова5. Але 
вперше в праці ак[адеміка] Шахматова, котрої перший начерк був даний 
ним п’ять літ перед тим6, а потім основні принципи її були розвинені в більш 
деталічній, докладніше розробленій і в не однім зміненій і справленій фор

1 Проф. Антонович уже з кінцем 70-х pp. звернувся до систематичного студіювання 
деревлянського похоронного типу і на підставі його старався означити їх племінну територію. 
Сей метод потім був ужитий, як я вже сказав, в ряді київських монографій поодиноких 
земель.

2 Антонович, "Памятники каменного века в Киеве" — "Труды X  съезда", т.ІІІ; його 
ж, "Раскопки курганов в Зап[адной] Волыни"; Е.Мельник, "Раскопки в земле лучан"; 
С.Гамченко / Раскопки в бассейне р. Случи" — "Труды XI съезда", т. I; Спицын, "Курганы 
киевских торков и берендеев" — "Труды отделенія слав[янской] и рус[ской] археологии", 
т. IV.

3 "Расселение древнерусских племен по археологическим данным" — "Ж[урнал] 
Министерства] н[ародного] п[росвещения]", 1899, VIII; пор. ситуаційну мапку 
довершених дослідів і прогалин в них в V т. "Трудов отделения слав[янской] и рус[ской] 
археол[огии]", С .4 0 7 .

4 "К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей" — "Ж[урнал] 
Министерства] н[ародного] п[росвещения]", 1899, IV.

5 Напр., праця Михальчука в "Трудах экспедиции в Юго-Зап[адный] край", т. VII.
6 "К вопросу об образовании русских наречий" — "Русский филологический] 

вестник", 1894.



Спірні питання староруської етнографії 85

мі, стрічаємо ми на широку скалу і з численним науковим апаратом зробле
ну пробу — привести до одного знаменника факти лінгвістичні з студіями 
історичних даних "про староруські племена, сформування староруських 
земель, а потім держав". Але й тут в багатьох місцях приходиться стрічати
ся з прогалинами і непевностями, навіть при уставленні більших язикових і 
племінних груп, не говорячи про детальніше розміщення поодиноких пле
мен. Шан[овний] автор вправді сміло перескакує через сі непевності, на- 
дробляючи гіпотезами свою теорію; але, мабуть, кориснішою і вдячнішою 
навіть річчю було б замість такої сміло збудованої теорії виказати, в чім 
факти діалектологічні потверджують, поправляють або збивають історичні 
виводи про староруські племена, їх групування і т.д.

Кінець кінцем не можна сказати, щоб ті дисципліни, до яких по поміч 
зверталися в розслідах староруської етнографії, дотепер віддали їй великі 
прислуги. Ті неясності, які стрічали сі розсліди, орудуючи чисто історич
ним матеріалом, і досі в значній мірі стоять на їх дорозі, хоч, може, й не 
завсіди представляються ясно й свідомо поза ріжними гіпотезами й теорія
ми, що їх притемнили, заступили. Задачею сеї статті буде відсунути деякі 
гіпотези й теорії, що маскують такі непевності й прогалини або дають невірне 
представлення про фактичні відносини, та вказати на ті неясні й непевні 
точки, які вимагають розсвітлення1.

Я почну від загальнішого питання — про угруповання східнослов’ян
ських племен. Тепер, коли в лінгвістиці загалом все ясніше виступає пере
конання, що початки язикової, а з тим і племінної диференціації сягають 
дуже давніх часів — часів язикової й культурної спільності племен, часів 
праязика і пракультури, — все менше може бути сумнівів і в тім, що почат
ки трьох головних східнослов’янських груп, трьох народностей — україн
сько-руської, білоруської і великоруської — виходять вповні за границі 
історичних часів. Виходячи від сучасного угруповання сих народностей, 
найпростіша гадка, яка приходить, що, виключивши історично звісні нам 
колонізаційні переміни, сучасне угруповання відповідає старому — себто, 
що кожда народність зложилася з тих східнослов’янських племен, які ми 
бачимо на її території в початках історичного життя східного слов’янства. 
Правда, порівнюючи розміщення східнослов’янських племен "Повісті" з 
сучасним групуванням, ми стрічаємося з ріжними трудностями, напр., су
часна українсько-білоруська границя переходить через територію дрегови
чів; потомки радимичів і в’ятичів, так тісно зв’язаних в "Повісті", тепер 
сидять на двох ріжних етнографічних територіях і т.ін. Але се не такі ще 
трудності. Далеко більшу замотанину вносять теорії деяких дослідників,

1 Почасти я мав нагоду вказати їх в своїй Історії України-Руси", т. І (1898), а тепер, 
переглядаючи її для нового видання, мусив піддати їх новій ревізії.
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філологів передовсім, що етнографічні відносини староруських часів підпа
ли в пізніших часах рішучим пертурбаціям, які, мовляв, змінили їх радика
льно, так що сучасні етнографічні території зовсім не відповідають старому 
групуванню племен.

Першою такою теорією, що внесла велику суперечність в староруську 
етнографію, була теорія великоросизму старих осадників Подніпров’я і пі
знішого залюднення його українською колонізацією — т.зв. теорія Поґо- 
діна, в більш наукообразній формі відновлена проф. Соболевським. Вона 
опиралася на премісі міграції старої (великоросійської) людності Подніп
ров’я на північ, десь в XIII в., і нового колонізування його, десь в X IV  в., 
українською людністю з заходу. Спочатку центр тяжкості її лежав в питан
ні про великоросизм полян; в останніх літах — відколи один з головніших 
репрезентантів сеї теорії ак[адемік] Шахматов відступився від полян і ли
шився при великоросизмі задніпрянської (лівобічної) людності, а з другого 
боку — один з визначніших противників її проф. Яґіч також признав мож
ливість старої великоросійської колонізації за Дніпром1, центр тяжкості пі
сля такого компромісу перейшов на сіверян.

З  сею теорією міграцій — великоросійської, а пізніше — української 
зв’язав ак[адемік] Шахматов іншу, ще більше далекосяглу теорію — ра
дикального впливу державних організацій X IV —X V  вв. на початкове гру
пування східнослов’янських племен, трансформації сього групування під 
впливом тих політичних чинників2.

Я не буду входити в сю другу теорію принципіально: свої гадки про неї 
я висловив уже по появі першого начерку праці ак[адеміка] Шахматова3, і 
по виході її нової, поправнішої редакції я лишаюся при давнішій гадці — 
що вона при ближчім переведенні стрічається з фактами, які їй рішучо про

1 Шахматов, "К. вопросу об образовании рус[ских] наречий", 1899; Ja g ić , 
"Verwandschaftsverhältnisse innerhalb der slavischen Sprachen. (Einige Streitfragen 2)" —  
"A rch iv  für slav [isch e] P h ilo lo g ie ", т. X X , с. ЗО.

2 "К вопросу об образовании русских наречий", в обох редакціях — 1894 і 1899 рр.
3 Рецензія моя в "Записках Наукового товариства імені Шевченка", т.VIII (1895, 

кн. IV), бібліографія, с. 9—14. В новій редакції праці ак[адеміка] Шахматова я не 
стрів багатьох з піднесених мною суперечностей, але його аргументація не більше мене 
переконала — вона стала лише загальнішою, оминаючи трудності й не входячи в деталі. 
Особливо процес сформування української народності представлений загально- 
загально. Воно-таки ідею впливу політичних чинників тут особливо тяжко перевести. 
Чому приналежність українських земель до В[еликого] князівства] Литовського з 
його білоруською стихією не лишила впливу на українських землях — навіть на 
Побужжі, так незвичайно довго й тісно зв’язанім з ним, тим часом для білоруської 
народності мала таке надзвичайне значіння. Віковий розділ Волині від Галичини минув 
также безслідно і т.д.
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тивляться й проречисто доводять, що політичним групуванням і комбінаці
ям тих часів ніяк не можна признавати такого незвичайного впливу на сфор
мування східнослов’янських народностей. Я спинюся тільки на тих точках, 
де д.Шахматов ставить нові конкретні тези щодо розміщення східно
слов’янських племен і їх групування.

Д[обродій] Шахматов ділить східнослов’янські племена на три групи: 
полудневу, між Дніпром і Прип’яттю, середню — племена задніпрянські, 
лівобічні, а з правобічних — дреговичі, і північну — кривичі й новгородсь
кі словени. Пізніша українська народність сформувалася з племен полуд
невої групи, що сколонізували й спустошені задніпрянські землі (від X IV  в. 
почавши). Білорусини — се західна частина середньої групи, відокремлена 
приналежністю до В[еликого] князівства] Литовського, тимчасом як схі
дна частина середньої й ціла північна, притягнені В[еликим] князівством] 
Московським, формуються в народність великоросійську. В сім групуванні 
я спинюся на ближче інтересній для мене точці — приналежності задніп
рянської (лівобічної) полудневої колонізації до середньої групи, себто до 
іншої групи, ніж полуднева правобічна колонізація, а до одної групи з ра
димичами, в’ятичами й рязанцями. Тому що д. Шахматов зачисляє Подон- 
ня до сіверянської колонізації, для нього се питання сходить на приналеж
ність до середньої групи сіверян. Нижче побачимо, що для такого розши
рювання сіверянської колонізації нам, властиво, бракує підстави. Але коли 
признати, що сіверяни належали до одної групи з правобічними племена
ми, то се рішає справу й для колонізації територій, що лежали на полуднє 
від сіверян, тому й ми можемо се питання звести щодо сіверян: до которої 
групи вони належали?

Як я вже сказав, теорія, що сіверяни не належали до полудневої гру
пи — се спадщина теорії про великоросизм старих осадників Подніпро
в’я, компроміс її оборонців і противників1. Великоросизм полян нині, мо
жна, здається, сказати, зложений уже до архіву2. Д[обродій] Шахматов 
в своїй праці признає, що слаба діалектична закраска київських пам’яток 
толкується зовсім природно стрічею в сій старій столиці людей з ріжних 
племен і земель, що народність полян не можна розлучати від народності 
деревлян, які широкою смугою покривали від півночі й заходу невеликий 
придніпрянський клинець полян3. Але признаючи в полянах плем’я полу

1 Такий характер уступки, компромісу з поґодінською теорією має се признання у 
проф. Яґіча, с. 1.

2 Огляд історії сеї теорії і новіших стадій її розвою див. в моїй "Історії України-Руси", 
т.ІІІ (1900), с. 578—582; пор. также мої замітки до сеї справи, видрукувані проф. Яґічем, 
op. c[it.], с. ЗО.

3 Op. c[it.], с. 23-25.
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дневої групи, тим самим позбавляють підстави теорію великоросизму чи 
середньоросизму сіверян, що, повторяю, являється тільки останком, пе
режитком теорії великоросизму полян. Для сеї останньої була все-таки 
якась вихідна точка — брак виразної української закраски в київських 
пам’ятках X I—XIII вв. Для сіверян навіть і такої вихідної точки ми не 
маємо. Д[обродій] Яґіч і не аргументує, просто відступає поґодінській 
теорії можливість великоросизму сіверян; д. Шахматов пробує аргумен
тувати, але поневолі його аргументація випадає слабенько. Він вказує, 
що сіверяни зв’язуються з радимичами й в’ятичами разом при огляді зви
чаїв і обрядів в "Повісті" (с.7), що вони злучуються в одне політичне 
тіло, до Києва не тягнуть, противно — від нього, та що в рязанській 
колонізації видно дві течії, з яких полуднева відповідає сіверянській ко
лонізації і своїм діалектичним характером ілюструє язикову приналеж
ність сіверян1.

Більше аргументів я не знаю, а сі рішучо заслабі. "Повість", описуючи 
звичаї, противставляе полянам їх сусідів — західних, деревлян, і східних, 
сіверян, радимичів і в’ятичів, всіх їх малює більше-менше одними красками 
та додає до них вкінці кривичів і "прочих поган". Про розділювання й зв’язу
вання в групи по етнографічній близькості тут нема мови — книжник малює 
загалом образ поганських звичаїв. Проф. Багалій, на котрого покликується 
д.Шахматов, на попертя своєї гадки про близькість сіверян до радимичів і 
в’ятичів говорить лише стільки, що сусідство давало таку близькість і на під
ставі географічного сусідства "Повість" в’яже племена в групи — сіверян з 
радимичами й в’ятичами, уличів з тиверцями2. Сіверяни з радимичами й в’я
тичами рано зв’язані були в одну політичну групу — передовсім династич
ним зв’язком, накиненим їм київським правительством — мабуть, іще за 
Володимира В[еликого], а може, й ще раніше. Такі династичні зв’язі творили 
часом комбінації дуже дивні, вповні довільні — як, напр., зв’язь Переяслава 
з Ростово-Суздальською землею. З в ’язок сіверян з радимичами й в’ятича
ми мав, одначе, за собою деякі спеціальні обставини, що причинилися до того 
скріплення: у радимичів і в’ятичів не було розвиненого міського життя, як 
у сіверян, і чернігівські князі не стрічали опозиції зі сторони місцевих 
міських центрів; тоді як сама сіверянська земля ділилася на волості, з 
головнішими містами на чолі, радимичі й в’ятичі лишаються в позиції па

1 Op. c[it.], с. 8 і далі, с. 25; останній аргумент доповняю з усних розмов з д. Шахматовим, 
скільки можу докладно.

2 Багалей, "История Северской земли", с. 118. Не знаю, як д. Шахматов годить свій 
погляд про приналежність сіверян з радимичами і в’ятичами до одної групи з гіпотезою 
своєю, що радимичі і в’ятичі прийшли в Дніпровсько-Окські краї з границь Мазовії. На 
ту гіпотезу я, одначе, також би не писався.
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сивних повінцій1. Сіверяни на лівім боці Дніпра грали подібну ролю, як 
поляни на правім; їх старі міські торговельні центри — Чернігів, Переяс
лав, Любеч домінували над цілою Задніпрянщиною, її комунікацією й тор
гівлею, зовсім незалежно від племінних ріжниць — як Новгород та Смо
ленськ держали в руках Поволжя (зрештою, ми стрічаємо в літописі натя
ки, що й сі сіверянські провінції так дуже своєї моральної одності з Черні
говом не відчували — див. Тпат[ську літопись]", с. 239).

Взагалі не сама племінна одність, а й зовсім інші — економічні, полі
тичні і т.ін. мотиви впливали на формування політичних тіл, [се] якнайліп
ше показують змагання Переяслава до рішучого відокремлення від одно
племінного Чернігова та його старання знайти собі династію зовсім далеку, 
не сусідню, яка б не поставила Переяслав в позицію пригорода — для чого 
й звертається він до ростово-суздальської династії2. Шукати тут якихось 
внутрішніх, колонізаційних підстав ніщо не дає нам права. Князі торгували 
своїми волостями, зовсім не оглядаючись на їх племінні чи інші зв’язі3. Коли 
д.Шахматов припускає на верхнім Поволжі колонізацію в’ятицьку4, а на
віть і сіверянську, то, думаю, робить се тільки в запалі до улюбленої гіпоте
зи5. Навіть в Рязанській землі не можна припустити якоїсь одностайної 
сіверянської колонізації, яка б могла в чистоті занести й задержати свою 
сіверянську мову, бо між землею сіверян і Рязанською землею лежала об
ласть в’ятичів, і сіверянські колоністи в Рязанську землю могли приходити 
тільки разом з в’ятичами всуміш, і при тім очевидно — в меншості супроти 
в’ятичів. Не можна припустити масової колонізації сіверян (а тільки масо
ва, в збитих масах осаджена колонізація може мати значіння для цікавих 
нам питань) в Рязанську землю і з басейну Дону, як те робить д. Шахма
тов6. Припустивши навіть, що Подоння займали дійсно сіверяни, я не го

1 Див. главу, присвячену Чернігівщині в II т. моєї "Історії України-Руси".
2 Див. про політику Переяслава там же, с. 252 і далі.
3 Пригадаймо собі класичну відповідь Романа Мстиславича: "А мнЄ любо иную 

волость в тое м*Ьсто даси, любо кунами даси за нее во что будеть была" (Тпат[ська 
літопись]", с. 460).

4 Op. c[it.]f с. 28—29. Я думаю, що таке толкування звістки "Повісті" під р. 964 не 
можна прийняти (правдоподібніше, що Святослав іде на Волгу і по дорозі стрічає на Оці 
в’ятичів). А щодо в’ятицького говору в нинішній Тверській губ[ернії], то, полишаючи 
оцінку сього здогаду спеціалістам, позволю висловити тільки сумнів, щоб ми так могли 
докладно знати в’ятицький діалект, аби в’ятицьких колоністів де-будь пізнавати.

5 Op. c[it.], с. 34. Ш[ановний] автор вказує на Переяслав зал^сскій на р. Трубежі, 
але що в такім разі зробимо з Галичем мерським, з Перемишлем і Звенигородом 
московським, Либіддю в Володимирі і іншими, на північ перенесеними, зовсім довільно, 
очевидно, полудневими назвами?

6 Op. c[it.], с. 14.
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ден припустити, що під натиском кочівників в X  в. вони відступали відси в 
землі нижньої Оки, а не в сіверянське Посейм’я й в’ятицькі землі, себто ті 
землі, з якими тодішня донська колонізація була найближче зв’язана, бо 
ніяких особливих доріг (як хоче автор, відкидаючи дорогу через в’ятичі)1 з 
Дону на Поволжя в тих часах ми досі не знаємо. Коли д. Шахматов при
ймає погляд П.Мілюкова про кривицьку колонізацію північної часті Му- 
ромо-Рязанської землі, то в полудневій треба припускати головно колоні
зацію в’ятицьку, з домішкою (але другорядною хіба) сіверянської, отже з 
рязанських говорів судити про сіверянські я не бачу підстави.

Не можучи прийняти аргументів автора про окремішність сіверян від 
полудневої, правобічної групи, я позволю собі вказати на деякі факти й 
обставини, що промовляли б, противно, за зв’яззю сіверян з правобічними 
племенами.

Я пічну від того, що пригадаю тісну культурну й політичну зв’язь сіве
рян з полянським Києвом. Для мене се не так сильний аргумент, бо я не 
ототожнюю політичної й культурної зв’язі з племінною, етнографічною, але 
для д. Шахматова, що з сеї сфери бере аргументи для своєї теорії, ся обста
вина повинна мати велике значіння. Київ, Чернігів, Переяслав, сей полян- 
сько-сіверянський трикутник, — то підстава політичного й культурного 
життя старої Русі, від перших докладніших звісток про неї (початків X  в.). 
Його зав’язання раніше за всі історичні звістки. Радимичів, в’ятичів, дере
влян "примучували" київські князі — про сіверян нічого подібного не па
м’ятали, і просто pro forma, щоб зробити який історичний початок тому, 
редактор "Повісті" зачисляє прилучення до Києва сіверян до подвигів Олега. 
Д[обродій] Шахматов сам признає, що центральне значіння Києва для 
полян з сіверянами старше від Руської держави Олега2. В київській люд
ності він припускає значну домішку сіверян3. Се не неможливо — я гото
вий припустити, що пограничне положення Києва на полянсько-сіверянсь- 
кім пограниччі причинилося до його культурного значіння, але говорити 
про якусь ріжноплемінність, про брак гравітації до Києва у сіверян при 
таких фактах — дуже трудно! Якогось натяку на ріжноплемінність, етно
графічний антагонізм між сіверською й полянською людністю ми не бачимо 
й пізніше. Неохота киян до чернігівської династії не йде тут в рахунок — 
вона подиктована змаганням до утворення з Київщини замкненого полі
тичного тіла і з племінним антагонізмом не має нічого спільного.

1 Op. c[it.], с. 13. Ш[ановний] автор розминається при тім зовсім з тим, що ми знаємо 
про старі торговельні дороги — пор. огляд їх в т. І моєї "Історії", С .1 8 7 .  Дорогу крізь 
в’ятичів знаємо дуже документально — з "Науки" Мономаха.

2 Op. c[it.], с. ЗО.
3Ор. c[it.], С. 25.
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Ще важніше, ніж спільність культури, — се спільність етнографічних 
прикмет, як похоронний обряд, наприклад. Археологічні досліди відкрива
ють перед нами від поріччя Стиру до поріччя Сули й Десни подібні, лише з 
другорядними відмінами, похорони обложених деревом або в дерев’яні гроби 
положених небіжчиків; з другого боку, вповні аналогічні з сіверянськими 
могилами похорони палених небіжчиків сконстатовані недавно в поріччі 
Случі1. В ’ятицькі ж похорони значно відріжняються від сіверянських2.

Зрештою, воно й a priori не дуже правдоподібно, аби середньоруське 
чи великоруське плем’я так облило полудневу групу, як те собі представляє 
ак[адемік] Шахматов. Спостереження над слов’янською колонізацією вка
зують досить виразно на її правильне розпросторення, без перескоків і 
замішань. Коли приймемо, відповідно до звичайного уміщення слов’янсь
кої правітчини, що полуднева (українсько-руська) східнослов’янська група 
сиділа перед своїм розселенням на середнім Дніпрі, — розпросторення се- 
редньоруського племені в поріччях Десни, Сули й далі на полудень було б 
перескоком. Але що не кождий, може, так собі представляє слов’янське 
розселення, тож і я на сей аргумент зовсім не кладу натиску.

Натомість піднесу, що архаїчні українські діалекти нинішньої Чернігів
щини ледве чи удасться добре витолкувати, припустивши, що старі сіверя
ни не належали до українсько-руської групи3. Д[обродій] Шахматов впра- 
вді припускає, що від XIV  в. ішла і сюди колонізація "під охороною литов
ських князів" деревлян і дреговичів з Полоцької землі й київського Поліс
ся4, але (полишаючи на боці інші допущені тут неправдоподібності) така 
міграція з правобічного Полісся в лівобічне дуже мало правдоподібна — 
вона йшла з Полісся на полуднє в передстепові краї, користаючи з "охоро
ни литовських князів". Багнисті й лісові простори середнього й горішнього 
Подесення були остільки добре захищеним краєм, що самі служили резер
вуаром для полудневого Задніпров’я, в часах пополохів і постраху кочівни

1 Див. цитовані вище, в нотці, розвідки про волинські і київські розкопки, статті 
Самоквасова і Завітневича про розкопки задніпрянські в "Трудах III археологического] 
съезда", т. I і ["Трудах] VII съезда", т. I ("Существовало ли племя суличи"); Єременка 
"Раскопки курганов Новозыбковского уезда" — в "Трудах отд[еления] рус[ской] и 
слав[янской] археологии", т.1 ; Сперанського "Раскопки курганов в Рыльском уезде" 
( " Археол[огические] известия", 1894); Спіцина "Обозрение губерний в 
археол[огическом] отношении" — "Труды отд[еления] рус[ской] и слав[янской] 
археологии", [т.] І і "Расселение", с. 321 і далі.

2 Пор.: Спіцин, с. 333—334; сам д. Спіцин зв’язує в одну групу сіверян з радимичами
і в’ятичами, але наведені ним факти сьому досить виразно противляться, і він сам почасти 
се признає.

3 На се я вже вказував — "Історія", [т.] III, с. 582—583.
4 Op. c[it.], с. 44.
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ків, і тутешня людність зовсім не мала потреби мандрувати в ті далекі краї, 
куди ведуть її оборонці старого сіверянського великоросизму1. В середній 
Чернігівщині стара лівобічна людність мала всі шанси заціліти в дуже знач
них масах, і в українських діалектах середнього Подесення ми можемо, 
думаю, вповні бачити останки сеї старої лівобічної людності.

З  тих усіх причин я уважаю теорію про великоросизм (чи "середньору- 
сизм") сіверян хибною і позволю собі висловити надію, що безсторонні 
дослідники — і між ними в першій лінії сам д. Шахматов — переконають
ся в нестійності сеї теорії. Нема причин виключати з полудневої, українсь- 
ко-руської групи котре-небудь з східнослов’янських племен, які сиділи на 
нинішній українсько-руській території: сіверян, полян, деревлян, дулібів, 
тиверців і уличів.

Тільки на території дреговичів теперішню українську колонізацію (оскі
льки вона дійсно на ту дреговицьку територію входить) можна уважати 
пізнішою, як те приймає і д. Шахматов. Але й тепер я не вважаю сеї спра
ви вповні ясною, як не вважав і перед появою праці д. Шахматова2. Коло
нізаційний напрям український на півночі мінявся — ішов то на північ, то 
на полуднє, тимчасом як білоруська колонізація була більше постійна; тут 
могли бути ріжні комбінації — рух білоруської колонізації на українську й 
української на білоруську, і я не бачу іще вповні ясних і певних підстав для 
розв’язання сеї справи. Критерії для відріжнення дреговицького похорон
ного типу від деревлянського, поставлені проф. Завітневичем3, не здаються 
мені доста характеристичними. З  другої же сторони, д. Спіцин в згаданій 
своїй праці справедливо підносить — супроти класифікації д. Шахматова — 
близькість дреговичів до полудневої групи, як вона виступає в археологічнім 
матеріалі. Може, і етнографічно, і язиково дреговичі були тільки переходо
вим типом від групи полудневої до північної (кривицької)?

Полишаючи отвореним се питання, переходжу до поодиноких племен 
полудневої, українсько-руської групи. Я вичислив їх вище — сіверяни, 
поляни, деревляни, дуліби, уличі і тиверці. Се все певні. Але сі племена 
далеко не покривають собою всеї території, про яку знаємо, що була або 
мусила бути в тих часах, X —XI вв., залюднена сею колонізацією. Без пле
мінних імен лишаються дві цілі великі окраїни сеї колонізації — східна й 
західна.

1 Сам д. Шахматов, зрештою, не вірить в "слишком значительную разреженность 
южнорусского населения" по татарськім погромі на правім боці — op. c[it.], с.46.

2 "Історія України-Руси", т. І, с. 110, 376; nop. нову працю Олександра Грушевського 
"Пинское Полесье", т. І, с. 10—14, що в справі етнографічної приналежності дреговичів 
лишається также при non liquet.

3 Див. про се цитовані в попередній нотці праці.
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Як я вище сказав, д. Шахматов приймає, що басейн Дону і Азовське 
помор’я було залюднене сіверянами. Сю теорію він взяв готовою — пустив 
її в курс Барсов, а піддержали історики Сіверської землі, і її не рідкість 
стрінути в науковій літературі1. Але докладніше вона ніколи не була аргу
ментована, і, переглядаючи ті докази, які з часом зібралися коло неї, не 
можна сказати, щоб вона була добре обставлена.

Вказують, що Донець на пізнішій московській мапі (т. зв. "Книга 
Большого Чертежа") зветься Сіверським. Се так, але се, властиво, аргу
мент contra: ім’я "Сіверського", очевидно, зв’язане було з верхів’ям Дін
ця, що дійсно випливає з сіверського Посейм’я, і се верхів’я з тою на- 
звою противставлялося чи верхнім його притокам, що, мабуть, также мали 
ім’я Дінця (так, "Донецьке городище" лежить на р. Уцах), або середній і 
нижній його часті. В пізнішій номенклатурі, переданій нам в люстраціях 
українських замків середини XVI в., ім’я Сівери, "уходовъ Сиверскихъ" 
прикладалося до літописної території сіверян — далі Посулля воно на 
полуднє не йде2.

Вказують на те, що Тмуторокань належала до Сіверської землі чи, вла
стиво, до сіверської династії. Та се, очевидно, могла бути й зовсім припад
кова зв’язь, така як Ростово-Суздальської волості з Переяславом. Що 
пізніший каталог міст (при "Воскресенській літописі") згадує Тмуторокань 
поруч сіверських міст (Мирославиць, Тмутораканъ, Остреческый, на Десн'Ь 
Чръниговъ — "Воскр[есенська літопись]", І, с.240) — се также ніякий 
аргумент. Насамперед не маємо права читати се як одно слово: "Тмутора
канъ остреческый" і розуміти як "Тмуторокань на р. Острі" (як розумів 
Татіщев і новішими часами проф. Багалій або ак[адемік] Шахматов). Ост
реческый, мабуть, осібне ім’я — Остерський городок, Остер. Але коли би 
був дійсно Тмуторокань в Сіверській землі, то він міг би дістати ім’я від 
азовського Тмутороканя (в кождім разі не навпаки, бо се руська, повного
лосна форма фанагорійської "Тіметраки") просто тому, що сіверські князі, 
сидівши в азовськім Тмутороканю, могли перенести його ім’я на якийсь 
сіверський городок. Але ім’я Тмутороканя могло й зовсім припадком опи
нитися в сім каталозі міст поруч сіверських городів як Сіверська волость. 
Се, мабуть-таки, й правдоподібніше.

Так розлітаються всі аргументи, які досі були виставлені на попертя сеї 
теорії, що подонські слов’яни X  в. були сіверяни. Нема ані підстави, ані 
потреби підтягати їх під ім’я сіверян. (На лівім боці нижнього Дніпра могли

Юр. c[it.], С .3 3 9 .

2 "Архив Юго-Зап[адной] России", VII, т. І, с. 103; пор. мапку до сих уходів при 
статті Падалки "О времени основания г. Полтавы" — "Чтения История[еского] общества 
Нестора", т. X.
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сидіти уличі; але літописний текст про них простіше розуміти про сам пра
вий бік Дніпра). Кінець кінцем племінного імені подонської колонізації ми 
не знаємо. І се не дивно. Редактори "Повісті" дуже мало займалися сею 
окраїною, промовчали зовсім навіть сю колонізацію (зрештою, дуже ослаб
лену печенізьким потопом в X  віці), отже дуже легко могли промовчати 
племінне ім’я сих осадників — коли знали його.

"Повість", зайнята тими землями, коло яких оберталася київська полі
тика другої половини XI в., замовчала не тільки напівстрачену подонську 
колонізацію — вона не сказала нічого й про руську колонізацію карпатсь
ких країв1. Звичайно на сі краї кладуть східнослов’янське (українсько-ру- 
ське) плем’я хорватів, або як інші його звуть за Константаном Порфіроро
дним — "білих хорватів". Але ціла історія з сими хорватами висить у пові
трі. Я досить широко обговорив сю справу перед п’ятьма літами в своїй 
"Історії"2, отже не буду деталічно в неї тут входити, але головні моменти і 
контроверсії зазначу.

Виходять звичайно зі згадок "Повісті" про хорватів, ближче поясня
ють їх на підставі оповідання Константина Порфірородного] про Білохор- 
ватію та при помочі інших комбінацій (хоро- і топографічної номенклатури, 
зближувань з іменем Карпатів і т. ін.) стараються ближче означити їх те
риторію. Тим часом з звісних згадок "Повісті" перша — в етнографічнім 
огляді ("Іпат[ська літопись]", с.7) — дуже виглядає на інтерполяцію: один 
з редакторів, бажаючи можливо доповнити сей реєстр руських племен, 
дописав тут ім’я хорватів, знайшовши його нижче під р. 907 або 993. Та
ких голих імен в первісних редакціях етнографічного огляду "Повісті" ми не 
стрічаємо. Але більше нічого пояснити про хорватів інтерполятор не умів, 
бо мав саме ім’я; в дійсності хорвати, згадані під р. 993, могли зовсім не 
бути східнослов’янським племенем. Згадка під 907 р. має также каталого
вий характер і также нічого, крім голого імені, не дає. Константин 
Порфірородний] нічого не може помочи в сій справі, бо його Білу Хорва
тію (поминаючи вже дуже сумнівну важність його оповідання про міграцію 
хорватів і сербів) не маємо ніякої підстави прикладати до руського Підкар- 
паття: прикладають її знов-таки з огляду на тих руських хорватів "Повіс
ті". Ще більше сумнівне зближення Воі'хі — бойки. Топографія Прикар

1 Розпросторення старої руської колонізації в сих краях досить широко обговорене в 
моїй "Історії", С .1 8 8  і далі вид[ання] 2 .

2Т.І, с.1 2 3 — 1 2 5  і 3 8 2 — 3 8 3 .  На київський археологічний з'їзд 1 8 9 9  р. я хотів був 
дати реферат про сю справу, аби викликати дискусію над нею, але що до тих рефератів, як 
звісно, не прийшло, то тези мого реферату були видрукувані в т.Х Х Х І "Записок 
Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка", в збірнику рефератів, приладжених на київський 
з ’їзд п[ід] заголовком] "Чи було між руськими племенами плем’я хорватів?" (с.6).
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паття, ані саме ім’я Карпатів1 также не дає ніякої підстави для локалізації 
хорватів. Кінець кінцем одинокі хорвати в прикарпатських краях — се чеські 
хорвати привілею празькій катедрі (підробленого, потвердженого 1086 p.); 
згадки же "Повісті" про хорватів руських і оповідання Константина П о р 
фірородного] про хорватів сербських можуть бути простими непорозумін
нями, й існування племені руських хорватів взагалі, а на Підкарпатті спеці
ально, зістається непевним. Ми не знаємо, яким племінним іменем звалися 
східнослов’янські осадники Підкарпаття, руської західної окраїни.

Останнє руське плем’я на заході, нам звісне по імені, — се дуліби. Як 
далеко сягали його осади на захід, не знаємо. Кілька сіл того імені в басейні 
верхнього Дністра2 можуть вказувати, думаю, що се поріччя лежало вже 
за межами масової дулібської колонізації. "Повість" садовить їх над Бу
гом: "живяху по Бугу", значить — Західному, віслянському. Вправді, Бар
сов толкував се так, що тут треба розуміти верхів’я обох "Буговъ", себто 
Богу (полудневого) і Бугу (віслянського)3, а інші дослідники, до яких нові
шими часами прилучився і д. Шахматов, містять дулібів над Богом (полу
дневим)4, але се неможливо. "Повість" виразно говорить про один Буг, а 
пояснення "кде ньінЄ Волыняне" не лишає місця сумніву, котрий з двох 
"Бугів" маємо тут разуміти: Волинь, як відомо, стояв на Бугу (віслянсь- 
кім)\ а Побожжя до Волині властиво не зачислялося. Говорити, що колись 
давніше, ще перед тим, дуліби жили на Боїу чи на верхів’ях Богу і Бугу, 
значить ставити зовсім довільну, на нічім не оперту гіпотезу. Ні ми, ні 
"Повість" нічого не знає про якусь таку міграцію дулібів, а мушу сказа
ти, що всякі такі пересування племен, не виставлених на натиск кочових 
орд безпосередньо, в часі, коли слов’янське розселення уже уставилося 
(VIII—X  вв.), здаються мені дуже малоправдоподібними.

Назви "бужан" і "волинян" Барсов об’яснив дуже основно як пізніші 
імена, що заступили старе племінне ім’я дулібів. Такий погляд був прийня
тий і іншими дослідниками, між іншими і істориками Волинської землі — 
Андріяшевим і (менше рішучо) Івановим6. Д[обродій] Шахматов вер

1 Близько підходить до імені хорватів північнонімецьке епічне Harfadha, але чи будемо 
його толкувати як "Карпати" чи "Хорватські гори" (див.: Paul,"Grundriss der germanischen 
Philologie", III, с. 762), для локалізації хорватів воно однаково не дасть ніякої підстави.

2 Дуліби коло Ходорова, другі — під Стриєм, треті коло Бучача. На них звернув 
увагу Барсов (op. c[it.], с. 102).

3Ор. c[it.],c. 102.
4 Шараневич, "История Галицко-Володимирской Руси", с.4; Шахматов, op. c[it.], 

с. 23; він читає Бу Лавр[ентіївського] кодексу як Богу.
5 Тпат[ська літопись"], с.100: "приде къ Волыню и сташа обаполъ р^ки Буга".
6 Барсов, с. 100—102; Андриашев, "Очерк истории Волын[ской] зем[ли]", с. 7; 

Иванов, "Исторические судьбы Волын[ской] зем[ли]", С .3 9 .
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тається, одначе, до старого погляду, що дуліби, бужани, волиняни — се 
ріжні племена, що заступали одне місце другого: волиняни, відступаючи 
з полудневих степів, потиснули дулібів, що сиділи на Богу, на північ, і під 
сим натиском вони й бужани посунулися далі Бугом віслянським1. Хоч 
при тім ш[ановний] автор доказів ніяких особливих не подає (так само, 
як і д. Андріяшев, котрого деякі гадки приймає д. Шахматов)2, так що ся 
міграція племен зістається властиво гіпотезою, навіть висловленою до
сить неясно, але поважання, яке я маю перед науковими заслугами авто
ра, каже мені ввійти ближче в теорію осібності дулібів, бужан і волинян, 
що послужила ш[ановному] автору, очевидно, вихідною точкою до сеї 
гіпотези міграції.

"Бужане — зань судять по Бугу, посл*к же Волыняне". "Дуліби же 
живяху по Бугу, кде Hbrnł Волыняне". Насамперед, що бужани і волиня
ни — се два імені того же самого племені, в тім не може бути сумніву 
найменшого. Волиняни — се назва не племінна, а політична, взята від го
рода Волиня, політичного центру. Вона належить до циклу таких політич
них імен, як кияни, полочани, новгородці, що заступають собою старі пле
мінні імена полян, кривичів, словен. Та й слова "Повісті", що бужани 
"судять" і досі там же (сей варіант ми мусимо уважати старшим, як "еЬдяху" 
"Лавр[ентіївської] літоп[исі]"), виразно показують, що нема тут мови про 
міграцію бужан і заміну його новим племенем. Зрештою, я вже сказав, що 
такі міграції й пересування племен в поясі позастеповім я для тих часів самі 
собою уважаю за зовсім неправдоподібні (з місць невигідних могли руша- 
тися ватаги колоністів і осідати на території іншого племені, але щоб цілі 
племена в ті часи осілого, хліборобського життя мандрували, і то не на 
якісь порожні простори, а витискаючи відти цілі інші племена, — то мені 
не здається можливим!). Але тепер я розглядаюся в аргументах незалежно 
від сеї принципіальної обставини.

Може бути тільки питання, чи бужани і дуліби не два осібні племена. 
Се справа, дійсно, не така ясна, і тому бачимо, що й ті дослідники, які 
вважають назву волинян рішучо політичною, а не племінною, вагаються, 
чи признати бужан і дулібів за одне плем’я, чи за два3. Але я думаю, що 
ближче приглянувшися до сеї справи, небагато лишимо місця сумніву.

Коли дуліби й бужани — се два осібні племена, то дуже дивно, що в 
"Повісті" вони ніде не виступають разом, ні при однім вичисленні, хоч мали

1 Op. c[it.]f с. 19-23.
2 Не може, розуміється, служити доказом те, що д. Шахматов вказує одне село 

Дуліби в Городенській губ[ернії], а одне в Мінській, — такі осади з племінними іменами 
можуть стрічатися далеко за границями того племені, не тільки на пограниччі.

3Напр., Иванов, op. [cit.], с. 38—39.
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б то бути сусідні племена, а "Повість" дуже любить власне такі сполучення 
сусідніх, географічно близьких імен. Слова "кде ньіні Волыняне" дуже 
виглядають на пізнішу глосу (сих слів і нема в деяких кодексах Лаврентіїв- 
ської групи — Радивилівськім і Академічнім); отже в сім, найстаранніше 
зробленім реєстрі були б бужани пропущені; нема їх в оповіданні походу 
Олега, і взагалі ім’я дулібів виключає ім’я бужан, і навпаки1.

Міграції дулібів "Повість", очевидно, не знає: кажучи, що вони сиділи 
по Бугу, де тепер волиняни, вона б, певне, пояснила нам, де ті дуліби звідти 
поділися, якби їх місце дійсно зайняло нове плем’я бужан. Та й така мігра
ція неправдоподібна сама по собі, як я вже казав.

З  тих причин я не вважаю правдоподібним, аби бужани було взагалі 
іменем племені, хоч би й другим племінним іменем дулібів (в такім разі, 
мабуть, также прийшлося б прийняти пізнішу міграцію дулібів над Буг, бо 
вже по слов’янськім розселенні вони були звісні у нас під сим іменем — 
дулібів, і хіба через пізнішу міграцію над Буг могли дістати ім’я бужан, але 
"Повість" не знає ніяких давніших осад їх, як тільки над Бугом).

Досить правдоподібним уважаю об’яснення, виставлене Барсовим (I.e.), 
що ім’я бужан пішло від Бужська. "Повість" між своїми улюбленими тео
ріями має також і сю: виводити, де можна і не можна, назви племен від рік. 
Полочани, напр., в дійсності дістали своє ім’я не від річки Полоти, а від 
Полотська; так могло бути і з бужанами. На сій території ми взагалі бачи
мо багатство таких політичних назв — окрім волинян, іще Червенські го
роди, лучани; могло таким бути й ім’я бужан2. Се здається мені правдопо
дібнішим, ніж бачити в "бужанах" топічну назву певної частини дулібів3, 
хоч і се об’яснення также можливе.

Племінним іменем не можу вважати также і "лучан" — AevÇevivoi 
Константина Порфірородного, як вважають деякі дослідники (і я сам ще 
недавно), зв’язуючи з улучичами (вар[іант] уличів) "Повісті"4. Бо з того 
вкінці виходило б таке, що лучани-лучичі поставили по імені свого племені 
місто Лучеськ, а від Лучеська звалися потім лучанами. Таких городів, про
званих по імені племені, ми у нас не знаємо. Очевидно, се также назва 
політична, взята від города — політичного центру Лучеська. Дуже мож

1 Тільки в зовсім пізніх компіляціях стрічаємо ми інтерполіруване ім’я бужан поруч 
дулібів: Воскр[есенський] І, с. 264, Никон[овський] І, с. 5.

2 Про те, як територіально й хронологічно могли сі політичні назви комбінуватися, 
див. "Історію України-Руси", т. І, с. 122—123.

3Напр., Иванов, op.[cit.], 1. с.
4Про ріжні теорії див. "Історію України-Руси", І, с. 381—382; висловлені там мною 

погляди остільки зміняю тепер, що не признаю самостійного значіння за варіантом "улутичі", 
"улучичі" й держуся тільки "уличів" — див. с. 176—179 другого видання.
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ливо, одначе, що подібність імені уличів і лучичів, Лучеська і близьке тери
торіальне сусідство їх вплинуло на те, що сі два імена мішалися, і поруч 
ріжних інших варіантів імені "уличі" появилися й улучичі , а іх стали тол- 
кувати новішими часами як "лучан", так як варіант угличів в язався в зву
кову асоціацію з Угличем1.

Який племінний підклад мала територія лучан, сказати напевно годі. 
Недавно ще з значною певністю говорили ми, що територія деревлян на 
заході не йшла далі поріччя Горині. Тепер викриття в поріччі Стиру похо
ронного обряду, дуже близького до деревлянського2, змушує бути обереж
нішими. Хтозна, може, і в поріччі Стиру були деревляни. За тим, що були 
тут дуліби, окрім пізнішої політичної зв’язі Лучеська з Волинню (сам по 
собі аргумент зовсім маловажний), промовляла б хіба географічна близь
кість поріччя Стиру до дулібського Побужжя. Про інші племена (напр., 
про уличів) тяжко тут думати, а малоправдоподібним здається мені, аби 
"Повість" упустила ім’я племені, яке сиділо тут.

Справа розселення уличів в головнім представляється ясно. "Повість" 
(в новгородській версії) каже, що вони сиділи "по Днепру вънизъ, и по- 
семъ преидоша межи Богь и Дн^пръ". Сьому відповідає вагання між 
Дніпром і Дністром при означенні осад уличів в полудневій і північній вер
сії "Повісті". На нових осадах знає їх і Константан Порфірородний, вичи- 
сляючи сусідів печенігів на правім боці Дніпра в такім порядку: Русь (по
ляни), уличі, деревляни, лучани {D e administr. imp. cap. 37). Його звістка 
позволяє нам також і зорієнтуватися між численними варіантами улицько- 
го імені в копіях "Повісті": O v ä t i v o i  Константина відповідають уличам "По
вісті", тимчасом як такі варіанти, як угличі, улучі, являється уже результа
том етимологізування ( \bIksethymologie) книжників.

Отже, уличі сиділи на нижнім Дніпрі і з часом, але не пізніше 1-ої 
половини X  в., пересунулися відти "між Бог і Дністер". Тут, одначе, вини
кають ріжні питання. Насамперед, як розуміти се "по Днепру вънизъ"? 
Найпростіше було, з становища книжника, що писав се на правім боці Дніпра 
в Києві, толкувати се так, що уличі сиділи на правім боці нижнього Дніпра. 
Можна б толкувати, що сиділи вони по обох боках Дніпра, але се було б 
мале натягання тексту, мені здається. Друге: чи уличі, відступаючи з ниж
нього Дніпра, відступали на свою ж таки територію, чи на чужу? Мовчан
ня Повісті про якусь іншу племінну територію промовляло б скорше за 
першим толкуванням: що се була концентрація уличів в певній часті на їх 
же племінній території. Тому що причиною сього переходу їх треба найпра- 
вдоподібніше вважати печенізький натиск першої половини X  в., напрям їх

1 Про сі варіанти — там же.
2 Див. вище.
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міграції треба міркувати не просто як західний, а борте північно-захід- 
ний — на середнє і горішнє поріччя Богу.

При такім толкуванні уличі дістають великий простір на правім боці 
Дніпра і по Богу. В великості території нема, одначе, нічого неможливо
го — се колонізаційна периферія, де колонізація мусила бути найбільше 
екстенсивна — і рідка. Але зістається голим ліве побережжя Дніпра. Хто 
сидів там? На се ми не маємо відповіді.

Нещодавно проф. Завітневич пробував підперти археологічними дока
зами існування осібного племені "суличів"1. Але так, як саме се ім’я виник
ло з хибного варіанта ("сь Суличи" замість "сь У\ичи", в Радивил[івськім] 
і Акад[емічнім] кодексі, під 885 р.), так і археологічні докази д. Завітневи- 
ча не були стійні (вказаний ним похоронний тип звісний і далі на північ, в 
сіверянських землях). Поріччя Сули належало до сіверян, а лівого берега 
нижнього Дніпра не маємо поки що підстав зачисляти до їх колонізації.

Може бути, з часом сю справу прояснить археологія, але мусить вона 
для того бути значно ліпшою, ніж та, яка дуже часто культивується тепер в 
Росії.

У  Львові 18 (31)/ХІІ. [1J903

1 "Существовало ли славянское племя суличи" — "Труды VII съезда", т. I.
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ЕТН О ГРА Ф ІЧН І КАТЕГОРІЇ 
Й КУЛЬТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ТИПИ  

В СУ ЧА СН И Х СТУДІЯХ СХІД Н О Ї ЄВРО ПИ

Давня і глибоко закорінена манера — об’ясняти відміни в культурі відмі
нами етнографічними і появу їх виводити від перемін в колонізації — від появи 
нового народу, що, мовляв, приніс з собою сі нові культурні здобутки, звичаї і 
обряди. Був час, наприклад, коли мегаліти зв’язували спеціально з кельтами, 
бачили в них їх виключну власність і, де були мегалітичні будови, припускали 
давніші кельтські осади. Появу в Західній Європі металічної культури, домаш
ніх звірят уважали здобутками, принесеними якимись новими племенами, яко
юсь великою міграцією. Нещодавно висловлялися здогади, що й неолітична 
культура була принесена в Європу якоюсь ближче нам незвісною міграцією, 
що стара палеолітична людність полишила Західну Європу під впливом змін в 
кліматі і фауні й її місце зайняла та нова неолітична людність, прийшовши — з 
Азії, наприклад, що все ще лишається такою vagina gentium для Європи.

Звичайно такі теорії упадають в міру того, як збільшається запас на
ших відомостей. Після того як мегаліти показалися не тільки в Західній 
Європі, а і в Північній Африці, на Кавказі і в Індії, — ніхто не бачить в них 
слідів кельтських міграцій. Багатші нахідки, докладніші студії показали нам 
повільний розвій домашнення звірят в Європі, ще докладніше — повільне 
розповсюднення перших металів міді й бронзи, їх, щоб так сказати, — 
ендосмозу в кам’яну культуру1. З  того часу як знайшлися в Західній Євро
пі переходові типи між останніми стадіями палеолітичної культури 
( Magdalénien — по звичайній, загальнозвісній схемі) і неолітом — типи 
т.зв. Tourassienx Tardenoisien, пропав той hiatus, той розлом між палеолітич
ною й неолітичною культурою, що змушував до здогадів про радикальну 
переміну залюднення Європи на сім переломі2, і коли тепер ще далі гово
рять про нову міграцію на порозі неолітичної культури, то вже з огляду на 
такі справді реальні факти, як появу довгоголового типу3 — хоч і тут мож
на ще споритися, чи дійсно сі факти змушують до такої теорії і т.д.

1 Багато інтересних спостережень на сю тему в працях Мат. Муха (Much) — "Die Kupferzeit 
in Europa", нове вид[ання] 1893 [p.], Jena і "Die Heimat der lndogermanen", 1902 \ 1903 [pp.] 
(дарма що з остатніми виводами його про індогерманську правітчину тяжко погодитись).

2 Gab. et Ad. MortiWet, "Le préhistorique", вид\ання} 1900 {p.} і "Musée préhistorique ,
2 вид[ання] 1902 [p.], пор. статтю Capitan’a в "L ’anthropologie", 1901 [р.].

3 О.Шрадер, одначе, в своїй новій книзі ("Reallexicon der indogermanischen 
Altertumskunde", 1901) все ще приймає принесення неолітичної культури новою люд
ністю — на підставі ріжних другорядних культурно-історичних обставин, вроді браку 
почуття для штуки у неолітичного чоловіка (с. 825).
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Подібно як сі кардинальні зміни в історії людської культури поясняли
ся й факти більше місцевої культурної історії Східної Європи, які відкрива
ють нам археологічні досліди. Зміни в культурі, в техніці, в похоронних 
обрядах толкувалися змінами в колонізації, поквапно зв’язувалися з етно
графічними іменами, переказаними нам історією. І так діється до ниніш
нього дня. Так один з визначних археологів російських недавно ще дово
див, що бронза була принесена новим народом, отже похорони бронзової 
доби (такими уважає він похорони з червоними скелетами) належать іншо
му народу, ніж похорони кам’яної доби1. Ранню залізну культуру й похорон 
все ще досить серйозно (хоч не всі — декотрі тільки конвенціонально) 
уважають скитськими. Старші похоронні типи признають кіммерійцям — 
тільки в тім нема згоди — котрі саме, бо тимчасом як одні признають їм 
похорони кам’яної доби (скорчених скелетів), інші — бронзової, а інші — 
знов найранішої залізної2. Скоро відкриті були оселі з мальованим начин
ням чи так звані точки ("площадки") з "передмікенською культурою" — 
не встигли ще дослідити їх території, району їх розширення, ані самої тої 
культури, а вже виступили цілим рядом здогади про їх етнічну приналеж
ність: одні побачили тут неврів, інші — греків з-перед міграції на Балкан, 
інші — слов’ян і т.д.3

Скороспішність виводів — річ взагалі дуже звичайна в початкових ста
діях науки, але не конче корисна. І в данім разі таке передчасне приліплю
вання етнічних титулів до археологічних типів не тільки безплідно забирає 
енергію дослідників, а і вносить часом непотрібну заплутанину в археологіч
ний матеріал та відсуває те, що передовсім на його підставі має бути і може 
бути зроблене — образ розвою культури на певній території, незалежно 
від етнічної номенклатури її. Взагалі археологічний матеріал для Східної 
Європи поки що такий іще бідний, а що важніше — в переважній часті так 
лихо спрепарований4, що увага дослідників передовсім мусить бути зверне
на не так на роблення далеких виводів, як на уліпшення методів і системи

1 "Записки русского археологического] общества", т. XII, вип. 1—2, с. 393 (резюме 
реферату Н.Веселовського).

2 Напр., реферат Бранденбурга в I т. "Трудов XI съезда", с. 167, Городцова в 
"Известиях XII съезда", с. 159, замітки Самоквасова в II т., "Трудов XI съезда", с. 92, 
Hadaczek, "Złote skarby Michaùkowskie", 1904 [p.], передмова. Вибираю найновіше.

3 Хвойка, "Каменный век Среднего Приднепровья" — "Труды XI съезда", т. I; 
Спицын, "Расселение древнерусских племен по археологическим данным" ("Журнал 
Министерства] нар[одного] просв[ещения]", 1899, VIII), с. 399; фон Штерн, "Раскопки 
в Северной Бессарабии в связи с вопросом о неолитических поселениях с керамикой 
домикенского типа" — "Известия XII съезда", с. 89.

4 Пор. критичні замітки в "Записках Наукового товариства ім.Шевченка", t.LIII, 
с.5, T.LV, с.2 (бібліографія).

5 M. Грушевський, T. 1
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досліду, бо ні в одній, мабуть, іншій сфері ненауковість досліду не являєть
ся таким непростимим і непоправним гріхом, як, власне, в археології: спра
ведливо підносили, щр тимчасом як лихо описані монументальні чи писані 
пам’ятки можуть бути з часом описані чи видані ліпше дальшими дослідни
ками, а недокладна обсервація або хімічний аналіз можуть бути заступлені 
ліпшими — недокладно переведена розкопка безповоротно нищить доро
гоцінний і може бути — одинокий в своїм роді матеріал, даючи замість 
цінного факту з історії людської культури малоцінні bibelots'.

Спеціально в справі змін культурних форм і обрядів треба все пам’ята
ти — з одного боку, що від неолітичної доби (досить пізньої, з другої поло
вини її, коли ми вперше маємо багатший археологічний матеріал) і аж до 
гунського находу ми не маємо вповні виразних безсумнівних вказівок — 
чи історичних, чи археологічних — на якусь масову вповні чужорідну міг
рацію в Східній Європі. По-друге — що вже від дуже ранніх часів, в кож- 
дім разі — від другої половини неолітичної доби, були сильні культурні 
впливи, культурна ендосмоза як в Західній Європі, так і в Східній.

Справді, супроти того, що з ідеєю індоєвропейської правітчини в Пе
редній Азії приходиться попрощатись, і все більше правдоподібним (і в 
науці прийнятим) стає погляд, що індоєвропейці жили десь в Східній Єв
ропі ще перед своїм розселенням, а їх культурна еволюція на правітчині іде 
ген в глибину неолітичної культури, вповні можливо, що значна частина 
Східної Європи — чи Полудневої, як хочуть одні уміщати сю індоєвро
пейську правітчину, чи Західно-Полудневої, чи Східно-Полудневої — як 
хочуть інші2, — мала індоєвропейську людність від пізньої неолітичної доби 
аж до гунського находу. А в такім разі культурна й побутова еволюція схо
дить на культурні впливи, чужорідні домішки і вкінці — просту-таки ево
люцію життя, і про різкі етнографічні відміни й міграції можна поки що 
говорити хіба лише гіпотетично.

Візьмім найстарше етнографічне ім’я, передане нам історичними відо
мостями — кіммерійці. Лишаю вже на боці, що ми не знаємо, чи дійсно 
існував в чорноморських краях взагалі такий конкретний нарід, що се не 
зовсім певно, бо ся пара імен — скитів і кіммерійців — могла бути попро
сту пересаджена, псевдонауковою комбінацією грецьких письменників, на 
північне побережжя Чорного моря з малоазійських країв, де вона дійсно

1 Дуже серйозні гадки висловляє в сій справі звісний французький антрополог Манувріє 
в статті "La protection des antiques sepultures et des gisements préhistoriques" — "Revue de 
ГЕсоІе d’anthropologie", 1901, VIII.

2 Сучасний стан сього питання представив я в І т. моєї "Історії України-Руси" і в новім 
виданні його, що від часу написання сеї статті вже вийшло, використовую нові 
спостереження в сій справі.
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існувала1. Але й існувавши реально, кіммерійці могли бути такими ж іран
цями, як і скити (як то, зрештою, й припускають декотрі дослідники), або в 
кождім разі індоєвропейцями. Появу скитського імені в Європі также, влас
тиво тільки з дуже великими обмеженнями, можна признавати міграцією. 
Уважніше придивляючися колонізаційним і культурним відносинам чорно
морських степів, новіші дослідники все рішучіше підносять ту гадку, що ви
ступи скитів, потім сарматів, вкінці аланів були змінами більше політичними, 
перемінами зверхніх орд, а радикальних змін в людності властиво не було. 
Правдоподібно, іранська людність держалася в чорноморських степах про
тягом цілого сього часу. Розуміється, вповні можлива туранська, урало-ал- 
тайська домішка в сій кочовій людності, але поки що сконстатувати її ми не 
можемо з певністю, ані не можемо вказати її величини й значіння. Правда, 
важним фактом являється те, що в ранній залізній культурі виступає не
знаний нам перед тим в сих краях короткоголовий антропологічний тип, але 
ж бо взагалі ми так мало маємо антропологічного матеріалу з раніших ча
сів2, що й тут тільки гіпотетично можемо говорити, що в неолітичній добі в 
Східній Європі жив чоловік довгоголовий, а в металічній з ’явилася в степах 
короткоголова людність. Ще менше доказової сили мають інші факти — 
приміром, зв’язь східноєвропейського стилю скитських часів з середньо
азіатським, бо тут для об’яснення вистали б і самі культурні впливи3 і т.ін.

Але й припускаючи, як вповні правдоподібну,; туранську домішку в сте
повій людності скитсько-сарматських часів, зістається в цілості можливість, 
що від неолітичних часів до вповні історичних IV віку людність полудневої й 
полуднево-західної часті Східної Європи в головнім була з індоєвропейської 
родини, і значить — стрічалися тут одноплемінні етнографічні групи. Між 
ними мусили бути відміни (бо етнографічна диференціація мусила зазначити
ся ще перед індоєвропейським розселенням), але не так сама по собі різка, 
щоб apńońмати право зв’язувати з нею якісь різкі культурні відміни. Там, де 
вони були вже в тих часах ближчого споріднення і сусідства, вони свій поча-

’ Про се питання див. в І т. моєї "Історії України", с.46—47, першого вид[ання].
2Див. новішу розвідку Талька-Гринцевича "Przyczynki do poznania Świata kurhanowego 

Ukrainy" ("Materyaùy antropologiczno-archeologiczne", IV, 1900). З  похоронів неолітичної 
та переходової доби, дотепер розкопаних, мабуть, добрих 95% мають примітку, що кості 
небіжчиків так погнили, що їх не можна було поміряти, або й зовсім промовчується 
антропологічна сторона нахідок. Чи не тому такий величезний сей процент, що поміряти 
кості тяжче, як вибрати з могили кілька кам’яних чи бронзових предметів? І чи не міг би 
він бути дещо меншим, якби серйозніші вимоги ставилися до розкопок?

3Лишається, напр., непевним, а навіть і сумнівним, аби скитська орда, переходячи з 
Азії в Європу, себто десь в VIII—VII вв., принесла вже з собою сю середньоазійську 
техніку; вона прийшла в Європу, мабуть, пізніше, і то зовсім можливо, дорогою зносин, а 
не міграції.
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ток ведуть, властиво, знов-таки від чужих культурних впливів і чужорідних 
домішок, отже зводять питання знову до міжнародної культурної ендосмози.

Я не перечу, ба навіть надіюся, що з розвоєм більше систематичних і до
кладних, науковіше ведених археологічних розслідів, коли удасться уставити 
насіупство певних культурних форм і їх територіальний розклад, географічні 
райони, не в однім разі може удасться зв’язати певні культурні й побутові фор
ми з певними племенами як їх виключну прикмету і власність. Але се діло 
будучності. Поки ж що ми з певністю можемо вказати, здається, тільки одну 
серію археологічних фактів, зв’язану якраз з першою напевно звісною нам 
чужорідною міграцією — тюркською: се впускні й інші могили з похороном 
небіжчика з конем і кам’яні баби (хоч і тут ближчі хронологічні вказівки дати 
й докладнішу етнографічну приналежність виказати мають дальші досліди: 
чи маємо зачинати від печенігів, чорних клобуків і половців тільки, чи брати
ся до перших етапів турецької й взагалі північноазійської міграції). Те, що 
перед тим, — се ряд фактів культурної еволюції території, які тільки гіпоте
тично або частково в’яжуться з етнічними групами чи поодинокими народами.

Візьмем найстарший досі нам звісний тип похорону — погребання скор
ченого трупа. Що з ним можна зробити? Він насамперед дуже мало характе
ристичний, бо так зване утробне положення трупа — найбільш характерис
тичне — рядом переходових положень переходить в випростуване; ніякої 
характеристичної обстанови также нема1. З  другого боку, територія їх роз
ширення розлазиться in infinitum: похорони скорчених небіжчиків Східної 
Галичини2 дають перехід до подібних похоронів західноєвропейських, що за
водять нас до крайніх границь європейського суходолу. Яке ж можливе тут 
етнічне означення? Сі похорони могли належати кождому народові, який ми 
в даній стадії культури в даній місцевості припустимо. А  стадія культури не 
так докладна, бо коли в одних похоронах сього типу маємо культуру неолітич
ну, в інших, видно, дожив він до початків металічної культури.

На Чорномор’ї на сей похоронний тип осідає з часом новий похоронний 
обряд — обсипування чи обмазування небіжчика червоною фарбою. Осідає 
він на попередній тип так легко, що ледве чи можна думати про якийсь пере
лом колонізаційний3; на цілій простороні, яку обіймає сей новий обряд — в 
кождім разі ні. Локалізується він докладніше, ніж похорон скорчених небіж
чиків, хоч докладних границь його, розуміється, ще зовсім не маємо. Бачимо 
його на степовім Чорномор’ї, від Кубанщини до Бессарабії; на Подніпров’ї

1 Див.: Бранденбург, "Об аборигенах Киевского края" — "Труды XI съезда", т. I.
2 Demetrykiewicz, "Neolityczne groby szkieletów t.zw. siedzących (Hockergräber)" — 

"Materyały antrop[ologiczno]-archeologiczne", t.III.
3Ся повільність переходу від старшого обряду до фарбування небіжчика виступає, 

напр., в недавніх похоронах Еварницького — "Труды XI съезда", т. I.
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він сягає полудневої Київщини, в басейні Дінця звісний він в Ізюмськім повіті; 
в лісовім поясі й на заході — на Волині і в Галичині — його не знаємо. В при
морських місцях сей похорон виступає в обстанові переходової доби від неоліту 
до металічної культури; далі на північ в масі видержана обстанова безметаль- 
на, так що тяжко думати, аби сі похорони належали до металічної культури1.

1 знову я питаю: яка можливість зв’язати сей похоронний обряд, хоч і 
такий характеристичний, з якоюсь певною етнічною групою як його влас
ність? Що за нарід посадимо ми в сій переходовій добі від каменю до мета
лу на тій простороні від Кубані до Бессарабії, від моря до поріччя Росі й 
середнього Дінця?

Перед кінцем неолітичної доби виступають оселі з "передмікенською" 
культурою. Се тип найбільше характеристичний з цілої ранньої культури 
нашої території, найрізше відграничений від інших культурних типів2. Сі 
глиняні будови, багаті форми посуди, пишна кольорова і різьблена орнамен
тація, глиняні статуетки — все виникає так нагло й несподівано на тлі на
шого неоліту, що, дійсно, легко підсуває гадку про якусь міграцію. Але так, 
як стоїть справа з ним тепер, яку таку народність винайти, щоб їй признати 
сю культуру яко її спеціальну власність? Поріччя (правобічне) середнього 
Дніпра, Поділля, Бессарабія, Буковина й Волощина, Семигород3 — се 
район з ясно вираженою одностайністю сеї культури. Кого тут посадити, 
щоб се було бодай чимсь трошки більшим від простої гіпотези?

!Як приймають, напр., Бранденбург (op. c[it.]) і Веселовський ("Записки Рус[ского] 
археол[огического] общ[ества]", XII, вып. 1—2, с. 392—393).

2 В київській неолітичній оселі (при Кирилівській улиці), судячи з оповідання Хвойки, 
знайшлися, одначе, якісь початки малювання посуди. Може бути, що дальші нахідки тісніше 
зв’яжуть сю культуру з попередніми стадіями місцевого життя і дадуть переходові типи до 
пізніших. Поки що такі переходові типи, чи властиво далекі відгомони, можна шукати хіба 
в спіральних і круглих орнаментах посуди похоронних піль та в рідких і не завсіди певних 
нахідках глиняних статуеток.

3Хвойка, "Каменный век" ("Труды XI съезда", т.І.), комунікати Доманицького і 
Біляшівського в "Археологической летописи Юж[ной] России", р. 1899—1901, фон 
Штерна в "Известиях XII съезда", с. 87; Ossowski, "Sprawozdanie z wycieczki 
paleetnologicznej po Galicyi" ("Zbiór wiadomości do antropologii krajowej", т. XIV, XV , 
XVI і XVIII); Demetiykiewicz, "Poszukiwania archeologiczne w powiecie Trembowelskim" 
("Materyały antrop[ologiczno]-archeologiczne]", т. IV); про буковинські нахідки друкується 
реферат Р.Кайндля в "Mittheilungen der Central-Comission" за p. 1902, про молдавські — 
G.Butureanu, "Notitia supra sàpâturilorçi cercatärilor fäcute la Cucuteni" ("Archiva societätii 
çtiintifice çi literare din Jaçi", 1889), про семигородські — J.Teutsch, "Prähistorische Funde 
aus dem Burzenlande" ("Mittheilungen der Wiener Anthropologische] Gesellschaft", т. X X X — 
X X X I). Про розширення мальованої посуди й спірального орнаменту далі на захід див.: 
Much, "Heimat der Indogermanen", розд.ІІІ. Незадовго має вийти в "Матеріалах до 
українсько-руської етнології" розвідка Ф.Вовка про "передмікенську культуру" взагалі.
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Мені здається дуже правдоподібним, що ся культура мала чужий, ім
портований початок, але розвинулася серед місцевої людності, розвинулася 
досить широко, як показують численні оселі й робітні (гончарські печі) сеї 
культури, й могла дорогою зносин і торгівлі передаватися з одного місця на 
друге, незалежно від етнографічної приналежності.

Розширення міді й бронзи на нашій території може, здається, якраз 
служити доказом, що географічне сусідство, торговельні дороги й зносини, 
а не етнографічна приналежність, грали головну ролю в культурній еволю
ції, в присвоюванні здобутків вищої культури і т.д. Один район бронзової 
культури бачимо на західнім краю її, під Карпатами, в сусідстві угорської і 
взагалі середньодунайської бронзової культури (старшої й пізнішої)1, дру
гий — на сході, в басейні Дону й Дінця, в сусідстві кавказького бронзово
го огнища2. Мідяні й бронзові вироби йшли також, очевидно, і з чорномор
ського побережжя і поволі всякали в стару палеолітичну культуру — бачи
мо се на похоронах з червоними скелетами, на оселях "передмікенської куль
тури" і т.д. Процес розширення бронзової культури йшов так повільно в 
краях, дальше положених від її огнищ (як поріччя Дніпра), що перше ніж 
вона опанувала тутешній побут, прийшло й залізо, так що подекуди бачи
мо, як воно безпосередньо осідає на кам’яній культурі3.

Підем іще далі. Те, що зветься звичайно скитською культурою, — се 
стріча двох культурних течій, одної з полудня, від чорноморського побе
режжя — гелленістичної, другої — східної, що йшла з Передньої Азії, 
споріднена, з одного боку, з перською, з другого боку — з урало-алтайсь- 
кою технікою й стилем. Ріжні комбінації сих двох течій в нашім Чорно
мор’ї — чи то чисто механічне сполучення, чи більш тісне, з обопільними 
впливами їх на себе — се те характеристичне, що зветься "Скитією".

Та воно характеризує тільки техніку, стиль чорноморського побереж
жя й Середнього Подніпров’я певного часу, але чи було виключною власні
стю скитів — в тім можна дуже сумніватись. Я, наприклад, не важився б 
ніяк припустити, що в полудневій Київщині і в Полтавщині, де ми стрічає

1 Pułaski, "Wiadomość о dwu zabytkach bronzowych na Podolu" ("Pamiętnik 
Fizyograficzny", T.1X); Przybysławski, "Skarb branżowy znaleziony na prawym brzegu Dniestru 
pod Uniżem" ("Teka konserwatorska", т.1); Грушевський, "Бронзові мечі з Турецького 
пов[іту]" ("Записки Наук[ового] тов[ариства] ім.Шевченка", т.ХХХІІІ). Про нахідки з 
Угорської Русі — особливо Hampel, "Trouvailles de Гаge du bronze en Hongrie", 1886, 
"Alterthiimer der Bronzezeit in Ungarn", 2 вид., 1890 і угорське видання, доповнене новішими 
нахідками, — "A bronzokor emlékei magyarhonban" ("Пам’ятки бронзової доби Угорщини"), 
т. І—III, до 1896 р.

2Розкопки Городцова в Ізюмськім повіті — "Известия XII съезда", с. 158.
3Напр., похорони с.Іатного і Янкович в Київщині — "Труды III съезда", І, протоколи, 

с. 80 і Антоновича "Археол[огическая] карта Киев[ской] губ[ернии]", с. 21.
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мо похорони з сею культурою, ходили й ховали своїх небіжчиків скитські 
орди. Так само і з самим утворенням сеї культури. Грецькі впливи ішли з 
чорноморського побережжя в глибину Східної Європи, певно, не потребу
ючи в тім ані якогось спеціального посередництва скитської людності, ані 
обмежаючися її територією; вони зачинаються від початків грецької коло
нізації й найбільшої інтенсивності доходять, як показують, може, найбіль
ше виразно керамічні нахідки, якраз в часах перелому в степових відноси
нах, коли заникали скитські орди й на перший план виступали сарматсь
кі, — в IV—III вв.1 Передньоазійська металічна техніка в іранських кочо
вих ордах, що рухалися як один потік лави від Туркестану до Подунав’я, 
мала, певно, дуже наручний міст для свого переходу в Чорномор’я, але чи 
одиноко сею дорогою ішла? А ще більше питання — чи круги її впливів 
сею кочовою людністю обмежались? Мабуть, ні...

Се так, як було і з "готським" стилем. Готські племена понесли його на 
захід, в Європу, спопуляризували його, але народився він без них, і на Чор
номор’ї був він в певних часах прийнятий не тільки готами — був тут міс
цевим стилем взагалі в III—IV в. . . .2

Коли хронологія культур чи їх наступство уставлені будуть докладно, а 
їх територія также, тоді, комбінуючи дані історичні й лінгвістичні та на під
ставі їх означуючи територію і час колонізації того чи іншого народу (оскі
льки се можна буде докладно зробити), ми будемо бачити, оскільки покри
ваються сі колонізаційні території районами певних культур чи культурних 
типів. Тепер ми можемо з більшою або меншою правдоподібністю говорити 
тільки, що та чи інша культура заходила на територію тої чи іншої народно
сті, розвивалася серед неї. Так ми можемо се сказати про ту гелленістично- 
азійську амальгаму, що вона розширялася серед кочівничої степової люд
ності IV—II вв., мабуть, іранської, ріжних колін. Так здається мені дуже 
правдоподібним, що похоронні поля, викриті на території верхнього й серед
нього Бугу й на середнім Подніпров’ї, належать слов’янам на їх правітчині, 
перед розселенням: культура сих піль не має ніяких спеціальних характери
стичних прикмет, переходячи через ріжні стадії від переходової доби від

1 Див. цінну статтю фон Штерна "Значение керамических находок на юге России для 
выяснения истории черноморской колонизации" ("Записки Одес[ского] общ[ества] 
истории", т.ХХИ).

2 Для хронології його інтересна стаття фон Штерна "К вопросу о происхождении 
"готского стиля" предметов ювелирного искусства" (відбитка монети з к[ін.] III— поч. 
IV в.) — "Записки Одесского общества истории", т.ХХ. Інтересні прототипи сього 
"готського стилю" подає Морґан з своїх нових розкопок ахеменідських могил Персії — 
"La délégation en Perse 1897 а 1902, par J. de Morgan", 1902, c.30, 92 (золоті, інкрустовані 
камінням речі, з IV віку перед Хр[истом] по його хронології).
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каменю до металу аж до часів безпосередньо перед великим рухом народів, 
але територіально і хронологічно вони вповні можуть належати до слов’ян
ської колонізації з-перед розселення, хоч і не знати, чи будуть вповні від
повідати її території1. Але, наприклад, щодо культури мальованої посуди 
(т.зв. передмікенської), то вже дуже трудно судити, хоч би для подніпрян- 
ських осель, — чи маємо тут [справу] з праслов’янськими, чи праіндоєв- 
ропейськими осадами, не кажучи вже, що дуже тяжко видумати таку коло
нізацію, яка б покрилася районом розширення сеї культури.

Так само тяжко говорити про культуру таких хуг, як кіммерійці або 
неври, котрих території не знаємо і ніяких ближчих відомостей про них не 
маємо.

Повторяю: ми повинні лишити археології те, що вона мусить і може 
нам дати — історію культури певної території; нехай вона се зробить свобі- 
дно, не в’яжучись історичними відомостями, а з її поступами буде видно, 
що можна буде з неї витягнути для передісторичної етнографії. Не мучмо її 
на прокрустовім ложі наших історичних відомостей, не вибираймо з неї 
поодиноких подробиць, які здаються нам придатними для певних історич- 
но-етнографічних комбінацій. Вона повинна передовсім слідити культурні 
типи й явища для них самих.

І для успішного її слідження передовсім мусять бути поставлені більше 
наукові, більш високі вимоги самим методам розроблення, видобування 
археологічного матеріалу.

2(15)/X I.[ 1]903

1 Моє "Похоронне поле в с.Чехах" ("Записки [Наукового] тов[ариства] ім. 
Шевченка", т. X X X I); Szaraniewicz, "Cmentarzyska przedhistoryczne we wsiach Czechach і 
Wysocku" ("Teka konserwatorska", II); "Das grosse prähistorische Gräberfeld zu Czechy" 
("Mittheilungen der Central-Commission", 1901); Беляшевский, "Дюнныя стоянки по берегам 
реки Зап[адного] Буга" — "Труды XI съезда", т.1; Хвойка, "Поля погребений в Среднем 
Поднепровье" — "Записки русского археологического] общества", т. XII.
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У КРАЇН СЬКО -РУСЬКЕ Л ІТЕРА ТУ РН Е  
ВІДРОДЖ ЕННЯ В ІСТОРИЧНІМ Р О ЗВ О Ї 

УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОГО НАРОДУ

Відчит проф. Михайла Грушевського на науковій академії, 
спорядженій дня 1 падолиста 1898р. на пам ’ятку столітніх роковин 

відродження українсько-руської літератури.

Високоповажана Громадо!

Наукове товариство імені Шевченка призначило нинішній день на свят
кування століття відродження українсько-руського письменства — сотніх 
роковин травестованої "Енеїди" Котляревського.

Самий момент тут має більш конвенціональний характер. По всякій 
правдоподібності, сам Котляревський не надавав особливого значіння сво
їй травестії, і хтозна, чи й попала б вона під друкарський прес, якби не 
впала в око багатому земляку-аматору, що й оголосив її "без відомості й 
згоди" автора. Появою своєю вона теж не зробила епохи. Прийнято її дуже 
симпатично, тим більше, що вона була популярна ще перед своїм друком, 
але, здається, і публіка, як і автор, не надавали їй особливої ваги. Не при
мітно, щоб вона збудила якийсь рух. Довший час "Енеїда" Котляревського 
зіставалась одинокою українською книжкою. Найдавніший огляд нашого 
письменства, двадцять літ по виданні "Енеїди", вичисляє відомі тоді укра
їнські писання, але з них тільки "Енеїда" була друкована; про якийсь рух 
можна говорити тільки з заснуванням "Українського Вістника". З  другого 
боку, "Енеїда" Котляревського не була й якоюсь першиною в письменстві; 
народній українській мові вже в XVIII в. признано право горожанства в 
письменстві, хоч і в дуже вузьких рамах. Таким чином, її поява являється 
властиво конвенціональною границею, як і взагалі переважна більшість вся
ких поділів і границь в безконечних перемінах історичної еволюції. А як 
перша друкована українська книжка, як утвір, що своєю літературною вар
тістю перевищав все, що перед тим писалось народною українською мо
вою, як перша робота найстаршого між письменниками нашої нової літера
тури — "Енеїда" може уважатись такою границею гідно і відповідно до 
того значіння, яке ся нова література мала в культурній еволюції нашого 
народу.
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А значіння те дуже велике. Історія нашого літературного відродження 
є заразом історією нашого відродження національного й культурного; не 
часто літературі випадало таке важне значіння в житті народу. Вповні можна 
б прикласти до українсько-руського народу ті слова:

Воскресну нині, ради їх, 
людей закованих моїх — 
убогих- нищих... Возвеличу 
малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх 
поставлю слово.

Дійсно, с л о в о  вирятувало українсько-руський нарід з видимої заги
белі!...

Велике значіння національного відродження сього століття в історії укра
їнсько-російського народу і многоважна роля літератури в сім відродженні 
будуть ясними, коли ми кинемо оком на головні моменти в історії нашого 
народу.

Українсько-руський нарід виступає на історичній арені організатором ве
ликої, просторої держави, одної з найбільших в Європі, і ся державна організа
ція, защеплена київською громадою, збудована заходом київських князів і дру
жини, стала епохальним фактом в історії Східної Європи. Можна було б з того 
надіятись, що інтереси державної політики надовго опанують українсько-русь- 
ку суспільність, стануть осею дальшої суспільної й культурної еволюції. Тим 
часом так не сталося. В своїй екстенсивності руська державна будова була мало 
інтенсивна. Защегілюючи важні культурні здобутки на великім просторі, вона 
не мала міцного кореня в своїм ґрунті. Як і інші державні організації, вона 
опиралась на вищі, заможніші верстви, не тішачись зовсім симпатіями народ
них мас; але вона при тім не встигла зміцнити своєї будови, скріпити ті верстви, 
на котрі опиралась, остільки, щоб устоятись без огляду на маси. Через те роз
клад державної організації й хронічні висилення в боротьбі з турецькими орда
ми принесли фатальні наслідки для самої організації. В середині XIII в. на 
значній (східно-полудневій) частині нашої території державна організація упа
дає, і то гіри певній участі самих народних мас, що подекуди самі ворожо висту
пають проти сього державного устрою, зазначивши тим зовсім недвозначно 
своє становище до давньої руської держави. Століття пізніше західна частина 
українсько-руських земель, стративши династію, входить у склад двох сусід
ніх держав — русько-литовської й польської. Українсько-руський нарід стає 
бездержавним.

Але з упадком давньої руської держави зв’язаний з нею суспільний 
процес не пропав — диференціювання суспільних верств, утворення упри- 
вілейованих верств коштом народних мас, розпочате під впливами давньо
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го державного устрою, знайшло собі ще вигідніші обставини в устрої тих 
держав, що обняли тепер українсько-руські землі, і пішло ще більш при
скореним кроком. Та, відриваючись від народних мас ріжницею суспільно- 
економічних інтересів, упривілейовані верстви відривались від нього разом 
з тим і культурно, і релігійно, і національно. То було результатом недержав- 
ності українсько-руського народу, переміни культурних впливів, бо якраз 
візантійські впливи тоді переборює західний, що йшов через Польщу, на
решті — і значної домішки чужородців між сю упривілейовану верству. В 
результаті в першій половині XVII в. упривілейовані верстви були чужими 
народу з погляду суспільного, релігійного, культурного, національного. Се 
була, позволю собі назвати, перша сецесія вищих верств українсько-русь
кого народу.

Тим часом мотиви національні й релігійні незвичайно загострили суспі
льний антагонізм, а що колонізаційні обставини Східної України скупили 
для нього великі сили, в результаті вибухнула велика суспільна революція, 
що вповні змінила історію Східної Європи і перебудувала наново суспіль
ний устрій Східної України. В історичнім розвої українсько-руського на
роду ся революція зазначилася незвичайним повищенням народної само
свідомості, проясненням національного почуття в усіх верствах, що тоді 
признавалися до українсько-руського народу. Натомість суспільно-еконо- 
мічні мотиви, що лежали в основі руху, не були вияснені, не увійшли в сві
домість і зісталися в формі невиразних інстинктів народних мас. Нова укра- 
їнсько-руська інтелігенція, витворена з народних мас новими фактами, не 
солідаризувала зовсім з сими змаганнями. Через те, нім ще відшумів вели
кий народний рух, зазначився антагонізм між народною масою й новою 
українсько-руською інтелігенцією. Народні маси кидаються в обійми мос
ковського уряду, шукаючи в нім опори проти своєї нової старшини. Стар
шина, не знаходячи собі ні в чім опори, звертається туди ж, запобігаючи 
ласки коштом політичних уступок. В результаті вона, за виречення з авто
номічних і національних змагань, здобуває санкцію своїх суспільно-еконо- 
мічних набутків, перетворюється на правно упривілейовану верству, але 
заразом в почутті свого відріжнення від народу якнайбільше зближається 
до російських державних елементів. Неминучим наслідком того всього була 
друга сецесія українсько-руських угіривілейованих верств; при кінці XVIII в. 
вона була довершеним фактом: все, що підіймалося над народною масою на 
Україні, було зросійщене. Хоч тут не було такого безповоротного розриву, 
як при попередній сецесії, бо зросійщений українець все ж уважав себе 
"малоросіянином" і не противставляв себе з національного погляду народ
ній масі, але сей майже ілюзоричний, чисто факультативний зв’язок в фак
тичних обставинах не зміняв майже нічого. Зате сецесія була далеко більша: 
українсько-руський нарід втратив і те, що був заховав при першій сецесії, —
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втратив школу, втратив духовенство, — виключивши тільки свій західний 
окраєць — Галичину, що тоді не показувала ще жадних познак життя.

Се виглядало на повне банкротство. По таких страшних висиленнях, 
по тих нечуваних жертвах, по тих морях пролитої крові і сліз українсько- 
руський нарід опинився знову в ролі темної, убогої етнографічної маси, за
кріпощеної, обрабованої своєю старшиною, позбавленої всякого проводу, 
всякої інтелігенції, без освіти, без літератури, без організації, без всякої 
можливості реагувати проти сих порядків. Національна свідомість була при
темнена тим мішанням докупи національності і релігії, що ми можемо помі
чати навіть під час найбільшої інтенсивності української національної сві
домості — в XVII в. Літературна традиція була затрачена, відколи на 
старім корені київського книжного письменства защеплено нову паросль — 
московську: стара українська книжна література являлась ніби предком 
московської, тим самим ніби чужою для України, і українське слово зіста- 
валось при самих пробах простонародної мови, що уважались тільки кур
йозом, чимсь зовсім маловажним, тимчасом як для поважної літературної 
роботи прийнято у самих українців великоросійську мову, заведену протя
гом XVIII в. і по всіх вищих українських школах. Саме ім’я було страчене — 
бо перейняте великоросійським народом, літературою, державою, і для по- 
томків старої Русі приходилось знаходити нові імена: малоросійського, ко- 
зако-руського, южноруського і т.ін. народу, історія сього народу починала
ся звичайно від XVII в., найбільше XIII—X IV  в., а історія давніша зв’язу
валася з історією Московської держави як її антецеденс. Українсько-русь- 
кий нарід зіставсь без нічого і, здавалось, був призначений на вимертя. І ся 
смерть здавалася вже зовсім близькою. Автор першої граматики народної 
української мови, виданої 1818 p., мотивував свою працю чисто антиквар
ними мотивами: що знання української мови буде потрібно з часом для 
розуміння життя українського народу, розумій — коли тої мови вже не 
буде; він називав її "не живим і не мертвим язиком", язиком на вимер- 
ті — "исчезающим наречием" — двадцять літ по появі "Енеїди". Так без
радісно і безрадно виглядав тоді український нарід.

Тепер сі погляди й пророкування можуть тільки дивувати або й смі
шити; нам тяжко навіть перенестися в обставини, що могли навівати такі 
переконання. Останнє століття зовсім запевнило існування українсько- 
руського народу; се питання пережите, порішене й здане adacta. Українсь- 
ко-руський нарід буде існувати і може бути питання тільки — як швидко й 
інтенсивно буде він розвиватися, в якій мірі будуть брати участь в сім роз
витку ріжні його частини і т.ін. Але коли обставини так змінилися за сі ві
сімдесят літ, то в тім в великій мірі мала вплив українсько-руська література.

Наше національне відродження утворилось під впливом заінтересування 
народом, його побутом, мовою, його минувшістю й сучасним життям, сус
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пільними й економічними потребами. Тут впливало локальне прив’язання 
до своєї тіснішої вітчини, прив’язання до родових і локальних традицій, 
інтереси до цікавих пережитків, попри те — той загальний інтерес до на
родності й народної маси, що витворюється в культурнім світі взагалі про
тягом сього століття. Але по стількох роках недержавного життя, в повнім 
упадку давніших культурних й історичних традицій сі етнографічні, антик
варні й суспільні інтереси найшли б собі зовсім природний вихід тим, що в 
літературах — російській, польській, німецькій, мадярській і не знаю ще 
якій — появилися б письменники чи цілі групи з спеціальною локальною 
закраскою, "українські школи" в белетристиці, "обласні" учені в історії, етно
графії й публіцистиці, і тільки! Що тим не обмежилось, що сталося біль
ше — в тім головну ролю відіграло українське народне слово — се убоге і 
понижене, але таке сильне і оригінальне, чарівне і гарне в самій своїй не
культурності слово! Коли люди, замість писати словарі й граматики, захо
дились ним складати вірші, пробувати перекладів, замість етнографічних 
студій — пробувати вивести на сцені чи в книжці українського селянина і 
дати йому самому говорити за себе, — се рішило справу. Завдяки своєму 
слову Україна стала не об’єктом кабінетної цікавості та романтичних сим
патій, а предметом гарячої любові, посвящения і патріотичних змагань. 
Воно зробило патріотів з антикварів і етнографів. Воно зв’язало живим 
почуттям одності розділені частини народної території далеко сильніше, 
ніж могли то робити аргументи етнографії чи історії. Простонародне сло
во нарешті далеко більше, ніж всякі теорії, зблизило інтелігента до наро
ду, дало йому око й ухо для того, аби бачив народні потреби і чув його 
змагання й ідеали.

Се був момент многоважний. Історична еволюція українського народу 
зложилася так, що всяка інша інтелігенція мусила сецесйонувати і далі від 
тих народних мас, позбавлених державних, культурних, національних тра
дицій, і тільки така могла б зістатися при ній, котра б стала на сім простона
роднім ґрунті, всею душею і чуттям, всіма гадками і помислами віддалася 
сій народній масі і пішла б з нею разом, не відріжняючись, не розлучаю
чись від неї, маючи завсіди на оці її інтереси й потреби і на них будуючи 
плани дальшого розвою й поступу свого народу. В тім полягає незмірна 
вага нашого національного відродження, що воно сотворило таку нову укра
їнську інтелігенцію і тим забезпечило дальший розвій нашого народу в оди
нокім можливім, історією визначенім йому напрямі. А  на сю сторону нашо
го відродження мала великий, неоціненний вплив наша нова література, 
наскрізь перейнята — не скажу: співчуттям тільки, а почуттям тотожності, 
повної солідарності з народною масою. З  сього погляду "Наталка" Котля
ревського, повісті Квітки, поезії Шевченка мали далеко більший вплив і 
значення для нашої суспільності, як романтичні ідеї народності або теорії
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суспільної справедливості: сі теорії защеплялись вже на готовім ґрунті тої 
простонародності, що лежала в основі нашого нового письменства, була 
його альфою й омегою.

Се надає нашому літературному відродженню таку многоважну цін
ність з становища всеї історичної еволюції українсько-руського народу, се 
робить наше літературне свято святом народним, історичним.

Першому в ряді репрезентантів нашої нової літератури належить ся 
перша честь на її ювілеї. В своїй дальшій діяльності він виступає перед 
нами свідомим патріотом, репрезентантом тих прикмет, котрими визнача
ється і далі наше письменство; але і перша його проба, хоч як може несвідо
ма, силою свого таланту зробила свій вплив і підняла престиж українського 
народного слова; троянська ватага Енея записалася навіки в історії нашої 
культури.

Поруч великого імені автора має право на нашу пам’ять сьогодні малень
ке ім’я накладчика; безкорисній жертві українського мецената ми завдячуємо 
не тільки сей рік, сю хронологічну дату, а й появу взагалі сеї першої україн
ської народної книжки — се Максим Парпура.

За першим своїм репрезентантом виступають ряди українсько-русь
ких письменників з України-Русі російської й австрійської, що розвинули 
заложені початки і серед всяких трудностей і перешкод піднесли наше пись
менство до теперішнього рівня. Сим — мертвим і живим, більшим і мен
шим робітникам і подвижникам нашого слова чолом на сьогоднішнім святі!

їх заслуга велика в історії нашого національного відродження. Але по
руч літературних діячів працювали для нього лави робітників на інших по
лях, невидно і невідомо, потай миру, вірні своїй совісті й національному 
обов’язку. Не забудьмо й їх на сьогоднішнім святі!
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ЯК М ЕН Е СПРО ВАДЖ ЕНО  ДО ЛЬВО ВА  
(Лист до хв[альної] редакції "Діла")

Я маю звичай не зважати на газетні брехні і пакості, але сей раз берусь 
за перо, бо вже занадто часто підіймається мова про обставини мого прихо
ду до Львова і говориться багато безпотрібного — треба раз сю справу 
пояснити. Прошу сей лист у вашій газеті, як одинокім независимім органі 
для інтелігенції, умістити.

Дуже часто оббивалося об мої уха (а ще частіше, певно, писалося, бо я 
тих газет не читаю), як то д[обродій] Ол.Барвінський "спровадив" мене до 
Львова всякими коштами та заходами, положив тим початок наукової ро
боти в Галичині, дав їй спромогу розвою, випросивши субвенції для Това
риства імені Шевченка, а з тих причин ся робота віндикується як заслуга 
новокурсної політики. Недавно довідавсь я інакше: що то він "вижебрав" 
для мене "посаду" і що я показуюсь невдячним тепер, коли виступив разом 
з іншими независимими русинами проти надуживання слов’янської ідеї для 
політики реакції і насильства (причім, nota bene, москвофільське сторон- 
ництво, як і правительствене, не ухилилось від участі в тім "всеслов’янсь
кім" святі). Отже, се "спровадження" і права на мою вдячність (дарма що 
сі дві речі самі собі противляться) потребують вияснення.

Про план заснування катедри руської історії в Львівськім університеті 
(потім сю справу покрутили і вийшла "катедра всесвітньої історії з особли
вим оглядом на Східну Європу) я довідавсь в 1891 р. від проф. Антонови
ча. Проф. Антонович при тім пояснив, що для сієї катедри рефлектують на 
нього, що він, одначе, не почуває в собі енергії до роботи на новім ґрунті, 
що в Галичині нема місцевого кандидата, тому треба, щоби хтось з України 
піднявся сього, і що, на його думку, повинний се зробити я. Я заявив згоду, 
бачачи в тім патріотичний обов’язок, а певний, що і проф. Антонович вихо
див тут з інтересів науки, а не з моїх особистих, бо дуже добре знав мої 
матеріальні обставини і становище в наукових сферах, знав, отже, що я не 
потребую "жебраної посади" за кордоном. Зрештою, ціла справа тоді була 
тільки в проекті, я здобував собі ті наукові кваліфікації, які треба мені було 
мати для професури в Росії, в справі ж львівської не робив я найменших 
заходів, мавши те найщиріше переконання, що не я її, а вона мене потребує.

У Львові, як мені відомо, рефлектовано і далі на проф. Антоновича. 
Коли не помиляюсь, 1893 р. катедру креовано; університет поставив тер- 
но: на першім місці проф. Антоновича, на другім мене, на третім д-ра Ми- 
льковича (тепер професора Чернівецького університету); на початку осені 
1893 р. удавалися в сій справі до проф. Антоновича, але він рішучо відмо
вив. В вересні с[т.]. с[т.]. дістав я офіціальну пропозицію, чи би евентуально
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не прийняв катедри з тою і тою платнею? Я відповів, що прийму, але при 
тім хочу заховати російське підданство. На сім справа скінчилась; не діста
ючи дальших відомостей, я приготовлявсь до доцентури в Києві, аж на 
початку грудня с[т.]. с[т.]. приїхав до Києва д. Барвінський і, побачившись
зі мною, сказав, що справа розбивається на моїм жаданні зістатись в росій
ськім підданстві. Я сказав, що не знав сього, і на жадання його написав, що 
коли російське правительство дозволить, я готовий перейти в австрійське 
горожанство. Після того, в квітні 1894 p., мене заіменовано звичайним 
професором до Львова.

Отже, як бачите (і се я виразно підношу), я абсолютно не старавсь 
дістати катедру ві Львові і ніяких заходів коло неї не робив. Мої київські 
приятелі (може, ліпше знаючи галицькі звичаї) особливий натиск клали в 
розмовах з п. Барвінським і з іншими галичанами на те, що то я, мовляв, 
роблю прислугу, "жертву”, як вони казали; на сім пункті стояли українці, 
прощаючи мене при від’їзді з Києва, а й сам д. Барвінський се заявив пе
ред мною дуже патетично, коли дістав мою остаточну згоду. Отже, я рішу
чо застерігаюсь проти всяких претензій на мою вдячність за "посаду". На 
ласкавім хлібі ні в кого я не сидів і не сиджу, а коли може бути яка мова про 
вдячність, то хіба про вдячність не від мене, а мені, що прийшов на ту 
"посаду". Рівно ж не може бути мови про якесь "спровадження" мене вся
кими трудами і коштами, мовби який струмент до господарського інвента
ря новокурсників. Д[обродій] Барвінський не мав нагоди ані умовляти, ані 
впливати на мене, і ніхто інший, бо я від початку уважав се своїм народним 
обов’язком. Мою згоду мав проф. Антонович ще від 1891 р. Можливо, що 
в грудні 1893 р. д. Барвінський приїздив спеціально, аби мене умовляти, 
але й тоді не прийшлось йому сього чинити, бо я заявив згоду відразу і 
однаковий ефект міг би мати лист з 10-крейцаровою маркою. Правдоподіб
но, д.Барвінський, з свого боку, бувши послом, потрудивсь коло справи 
креовання катедри і її обсадження, але ніколи ся справа не трактувалась як 
особисте bene для мене; противно, річ все велася про прислугу, про "жерт
ву". Зрештою, аж до останнього моменту рефлектовано на проф. Антоно
вича, і коли кого можна уважати причиною, що я опинивсь на львівській 
катедрі, то власне його: він зрікся сеї катедри і вказав на мене. Які сторонні 
впливи могли бути на уложення університетського терна, мені не відомо, і 
чи були, не знаю, але перецінювати їх, знаючи університетську практику, 
не годиться.

Я їхав до Львова прихильником політики п. Барвінського, властиво но
вої ери. Нічого дивного: нова ера, від проголошення її послом Романчуком, 
була здебільшого дуже радісно прийнята на Україні, де вірили в щирі заміри 
поляків і правительства, в їх охоту привести русинів і поляків до згідного 
пожиття дорогою признання якнайширшої рівноправності, а поворот п. Ро-
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манчука уважали невитривалістю. Ідучи до Львова, я надіявся, що за мною 
піде ціла фаланга українців на Львівський університет, де тільки бракує 
наукових сил, аби творити нові руські катедри. Га, розчарування прийшло 
дуже скоро. Сумне вражіння зробило на мене щире переконання поляків, 
навіть найприхильніших русинам (як я думав), що прецінь поляки — то зверх
ня нація в краю. В політиці я став помічати речі, що ніяк не влазили в рами 
моїх українсько-руських переконань. Незвичайно сильно вдарило мене го
лосування правительствеників в соймовій сесії 1894—1895 pp. в справі ре
форми місцевих шкільних рад; я вказував, ще не знаючи галицьких від
носин, на незгідність сеї реформи з українсько-руською ідеєю, але се не 
перешкодило їм і при замкненні сесії ще раз заявитись за нею. За сим 
фактом пішли інші аналогічні і цілком зневірили мене в новокурсній політи
ці. І як я на початках, з мого щирого переконання, ставав щиро і сміло в 
обороні нової ери, так і тепер не вагаюсь заявити, що уважаю новокурсну 
політику не меншою шкодою нашого народу, як москвофільство.

Заразом я мушу з цілою рішучістю застерегтися против того, щоб мою 
наукову діяльність в Галичині і її результати мали зачисляти між "здобут
ки" новокурсної політики. Не треба тут забувати, що новіший науковий 
рух в Галичині опирається не на мені однім, а на цілій громадці людей, 
одушевлених ідеєю культурного розвою українсько-руського народу, а ще 
більше — не треба тут перецінювати значіння тієї "посади", яку я займаю. 
Безперечно, заснування катедри всесвітньої історії з руською викладовою 
мовою на Львівськім університеті було важним культурним здобутком, але 
що ся катедра мала спеціальне значіння в найновішім розвої нашої науки, 
то се вже, позволю собі заявити рішучо, не є вплив самої катедри, а моєї 
малої особи. Я викладаю предмет, не заведений в програму іспитів, отже, 
нікому не обов’язковий, при іспитах не питаю, взагалі маю всі шанси про
тив себе, і коли при тім всім сеї катедри слідно в нашім науковім розвої, то 
се вже тільки моя особиста заслуга, більш нічия, і як я не належу до інвен
таря новокурсної партії, бо прийняв катедру без усяких ограничень моїх 
переконань і горожанської свободи, так не належить і моя робота.

Рівно ж треба застерегтись, щоб найновіший розвій наукової і взагалі 
культурної роботи Наукового товариства імені Шевченка заводився до 
каталогу здобутків котрої-небудь політичної партії. П[ан] Барвінський яко 
посол і голова того Товариства, дійсно, багато прислужився коло матеріа
льного зросту його; се я признав публічно на загальних зборах Товариства
1897 p., коли п. Барвінський уступив з президії, і тепер признаю, але зара
зом думаю, що він то робив не для реклами свого сторонництва, а з огляду 
на хосенність Товариства для руської суспільності. Та як би не було, Това
риство не може бути рекламою для політичних партій, бо є не політичне, а 
науково-культурне, і з принципу тримається якнайдальше від усього, що
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пахне політикою. В нім працюють згідно люди ріжних сторонництв — і 
прихильники п.Барвінського, і його противники, і люди ніякої партії пра
цюють для науки, і з них кождий, певно, застерігся б, аби та праця мала 
бути рекламою нового курсу. А коли недавно новокурсний орган, як я при
падково довідався, доводив, що субвенції, уділяні Товариству з публічних 
фондів на видання "і на ремунерації", зобов’язують мене особисто до солі
дарності з новокурсною політикою, бо вони, мовляв, здобуті п.Барвінським, 
то най ш[ановний] читач сам знайде відповідну кваліфікацію для сього ви
воду. Субвенції признавались Товариству не на політичну пропаганду, а на 
наукові цілі, і хто побирав з тих фондів яку ремунерацію, побирав гріш 
тяжко заслужений, не жебранину, і до ніякої вдячності за неї не обов’яза- 
ний. Я ж особисто, хоч мав зарівно теж право на запрацьовану ремунера
цію, то ніколи, заявляю виразно, не положив собі за свою працю ані феніка 
до кишені (панове новокурсні політики через своїх одномишлеників — членів 
Товариства можуть в тім переконатися, вглянувши в книги, а я теж можу 
служити їм документами); признані мені деякі ремунерації обертав я досі 
на користь самого Товариства або на стипендії від нього ж. Прикро мені се 
говорити про себе, але двозначний натяк згаданого органу примусив мене 
до сього. Зрештою, на головство в Товаристві я не пхався; працював в нім 
літами, кілько сили, за президії п.Барвінського, прийняв провід, між ін
шим, на виразне прошения його ж самого, і кождої хвилі радий передати 
той провід кому іншому; обов’язок тяжкий, а гонори най кого іншого зваб- 
ляють.

Взагалі останніми часами орган новокурсників розпочав формальний 
похід проти мене. За новинкою про мою "невдячність" (розуміється, без 
названия імені!) принесли мені нову, де "професора університету д-ра К-у" 
взято в оборону супроти редакції "Літературно-наукового вістника", що 
вона йому "відкинула" промову ("Літературно-науковий вістник", як і 
"Зоря", взагалі не містять святочних промов, що добре відомо і д-ру К-і), 
взято в оборону д.Борковського, що через "зневажливість" мусив з тієї 
редакції уступити; про сю зневажливість я від самого д.Борковського нічо
го не чув і зістаюсь з ним в якнайліпших відносинах*; зазначено, що Нау
кове товариство імені Шевченка зійшло з становища наукового на політич
не через те, що не вислало телеграми на свято Палацкого (власне для того, 
що заносилось на політичну маніфестацію, якою се свято й було дійсно, —

*В  сій справі дістали ми від п.Борковського запевнення, що нічия і ніяка "зневажли
вість" не "виїла" його з редакційного комітету "Літер[атурно]-наук[ового] вістника", бо 
ніякої зневажливості не зазнавав ні від кого. П[ан]Борковський носився навіть з гадкою 
вислати до звісного новокурсного дневника спростування тої сплетні, а здержала його 
лише неохота входити в яку-небудь стичність з тим дневником [прим. ред. газети ''Діло ].
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отже, хто не бере участі в політиці, тим самим маніфестуєсь політично — 
lucus a non lucendo), "а ще більше через підпис голови Наукового товарист
ва ім.Шевченка проф. Грушевського на відомім протесті" (де я підписавсь 
як приватна особа, без титулу голови, виразно се зазначивши в дискусії, і, 
розуміється, моє головство нічого до того не мало, як не відповідало Нау
кове товариство ім.Шевченка за всі ті політичні історії, де фігурувало ім’я 
попереднього голови д. Барвінського) — etc.

Я згадав про се exempli gratia. Правдоподібно, цінний орган новокурс- 
ників і дальше не залишить подавати рівно ж дотепні, правдиві і благородні 
новинки, але я уважаю нижчим моєї гідності відповідати на них і не маю 
заміру сього чинити. Сей раз я взявся за перо для інформації, раз назав- 
сігди, чесних і независимих елементів нашої суспільності, а хто бо хотів на 
ділі тим газетним вигадкам вірити, то вже лишаю на його сумлінні і честі.
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Н О ВА "П РЯ" ПРО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКУ  
КНИЖ НУ МОВУ

Як відомо, останніми часами в публіцистиці знов вийшла наверх спра
ва українсько-руської мови й її уживання в культурнім житті. Огляд історії 
українсько-руської літератури д-ра Франка в часоп[исі] "Slovanskÿ Prehled" 
викликав замітку київського професора славіста Флоринського (київські 
"Университетские известия", 1898, XI), де він, виходячи з старої тези, що 
українсько-руська мова є тільки наріччям "русского языка", приходить до 
теж старого виводу, що українсько-руська мова "повинна бути передовсім 
органом безпосередньої поетичної творчості, що витікає з глибини україн
ського (малорусского) духу і, окрім того, може служити для розповсюд
ження елементарних відомостей серед простого селянського люду": подібні 
книжки для народу на українськім наріччі повинні служити посереднім сту
пенем до "общерусской книги". Як бачимо, київський професор розминув
ся тут з державною практикою Росії, де й українська "поетична творчість" 
зв’язана дуже цензурними путами, а до "розповсюдження елементарних 
відомостей" українській мові майже й зовсім віднята дорога. Зате з притис
ком підносить він, що "змагання сучасних галицько-руських діячів вивести 
українську мову на степінь язика учебного (в середніх і вищих школах), 
наукового, публіцистичного й суспільного не можна виправдати ані логіч
ними основами, ані практичними причинами", що сі змагання в Росії не 
можуть знайти, "з незначними виїмками, ані співчуття, ані помочі", в них- 
бо треба бачити "дивну пробу знищити придбану спільними силами вели
коросів і українців (малороссов) культурну одність, що служить найпевні- 
шою запорукою дальшого поступу й сили всього русского народу".

Ся замітка викликала в "Київській старині" замітку редактора її 
д. В.Науменка. Застерігаючися против того, аби виходити від філологічної 
систематики в оцінці права на існування тієї чи іншої мови, та показуючи, 
що духові потреби українсько-руського народу в Росії нелегко задоволити 
в рамах, показаних д.Флоринським для українсько-руського письменства, 
він збиває його погляд на галицькі обставини та доводить неможливість 
уживання тут якої-небудь іншої мови, окрім українсько-руської, з чисто 
практичних причин.

Сі статті викликали відгомін в пресі й справа книжної української мови 
стала предметом публіцистичних дебат, як то наші читачі бачили хоч би з 
новинки в попередній книжці "Літ[ературно-]наук[ового] вістника" 
(стор.64).

Поруч сеї прі на папері книжна українсько-руська мова стала предме
том академічної дебати й на практиці. Як відомо, сього року (в серпні) має
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відбутися в Києві археологічний з ’їзд; бажаючи притягнути до можливо 
ширшої участі в нім слов’янські землі, організатори з ’їзду розіслали туди 
численні запросини; між ними дістало такі запросини й наше Наукове то
вариство, і поодинокі наші учені. З  огляду на інтерес поставлених на днев- 
ний порядок з ’їзду питань (головним предметом рефератів має бути архео
логія, історія, географія і т.ін. Волині, а попри те висунено ряд питань з 
загальної славістики) члени Товариства заявили охоту до якнайдіяльнішої 
участі в з ’їзді; але регулямін з ’їзду був стилізований так, що полишалася 
непевність, чи українсько-руська мова буде на нім мати право горожанства 
поруч інших слов’янських мов*, тож на спільнім засіданні історичної й фі
лологічної секції Товариства, скликанім в сій справі, ухвалено удатися до 
організаційного комітету (в Києві) з запитаннями: чи українсько-руська 
мова, уживана в виданнях Товариства, буде допущена до уживання в дис
кусії, рефератах і публікаціях ("Трудах") з ’їзду? Коли ні, то чи бодай на 
спеціальних засіданнях реферати на сій мові будуть допущені нарівні з "по
лудневими і західними слов’янськими мовами"? Інакше-бо члени Товариства, 
хоч би з чисто практичних причин, не могли б узяти участі в з ’їзді, хоч він 
як цікавий для них своєю програмою.

На сей лист, висланий від виділу й президій секцій Товариства в сере
дині лютого н. с[т.], дістало воно відповідь, що київський комітет передав 
сю справу на рішення московського головного комітету. Приватною доро
гою відомо нам, що більшість київського комітету стріла бажання Товариства 
неприхильно і що тільки на рішуче бажання меншості комітет не відкинув, 
а передав сю справу на рішення московського комітету. Московський комі
тет, як довідуємося в останній хвилі, глянув на справу спокійніше і не від
мовив права горожанства українсько-руській мові; виходячи з погляду, що 
ся мова не є "особый язык", він постановив не виріжняти українсько-русь- 
ких рефератів в осібні засідання, а дати їм місце на звичайних засіданнях 
зарівно з російськими, тільки в "Трудах" з ’їзду не признав їм міста, зарезе
рвувавши їх для чисто русского языка. У всякім разі погляд московських 
учених корисно відріжняється від київської опозиції против культурної укра- 
їнсько-руської мови взагалі.

Я навів сі факти як характерні для поглядів у суспільності російської 
України, не надаючи особливо мериторичного значіння ані тим академіч
ним диспутам про права української мови, ані поглядам київських учених, 
що по столітті української літератури, привітаному найвищими російськи

*  Параграф 29 регуляміну каже: "Все рассуждения и прения в заседаниях съезда, как 
общих, так и частных по отделениям, происходят на русском языке, но ученый комитет 
может назначить особые заседания на французском, немецком и ю жн ых  и з а п а д 
ных славянских языках".
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ми інституціями (див. "Літ[ературно-]наук[овий] вістник", 1898, XI), від
мовляють ще її права горожанства. Річ очевидна, що еволюція людського 
життя розвивається в дуже слабій залежності від академічних дефініцій та 
від наукових систематик. Та й не тільки людського — в світовім житті і 
відносинах генетичні зв’язки не раз мають другорядне значіння й кваліта
тивні ріжниці беруть абсолютно гору над квантитативними. Пес і вовк сто
ять в дуже близькім генетичнім зв’язку, але було б досить ризиковно ужи
вати вовка для тих функцій, які в людськім житті стали уділом собаки. 
Бросквина (персик) є не що, як культивована варіація мигдалю, але не 
знаю, чи оборонці генетичних зв’язків згодилися б замість смаковитого м’яса 
бросквини жувати цупку шкіру мигдалю, і т.ін. Українська етнічна індиві
дуальність не стане ані менше, ані більше здібною до самостійного культур
ного розвою від того, чи наукові студії викажуть більшу чи меншу антро
пологічну чи лінгвістичну близькість її до великоросійської*. Внутрішні 
потреби до реалізації своїх оригінальних етнічних прикмет у письменстві, 
науці, суспільнім житті, що кермують тим розвоєм, через те ані зменшать
ся, ані збільшаться. Ще в часи, коли українське письменство щойно роби
ло перші проби, можна було застановлятися над тим, чи має українська 
література й наука "достаточное основание" існувати на Божім світі; але 
тепер, коли українська література й наука давно вийшла з пелюшок і за
йняла місце серед інших слов’янських, розправляти над тим, чи українська 
література або наука мають чи не мають існувати — така ж безцільна річ, 
як застановлятися над дорослим чоловіком, чи має він право жити на світі, 
чи з ’явивсь "без достаточного к тому основания". Нині українсько-руська 
література стала вже на тім рівні, що може задоволяти потреби культурної 
суспільності — в школі, в суспільнім житті, в краснім письменстві й науці; 
так воно уже й єсть у Галичині, невважаючи на всі перешкоди, — завдяки 
тому тільки, що тут не було формальної заборони українського слова. Піз
ніше чи скорше те ж саме мусить наступити і в російській Україні; всі забо
рони — се тільки сумна похибка, дуже шкідна і для тих, кому забороня
ють, і для тих, хто забороняє, тратячи свою енергію замість розвою свого

*  Зрештою, сама по собі дискусія — чи українська мова є "язиком" чи "наріччям" — 
має досить проблематичну наукову вартість; характерно висловляється з сього погляду 
д-р Яґіч у своїй недавній розвідці ("Einige Streitfragen", 1898, ст. 33): називати слов’ян
ські мови діалектами чи язиками — се в науці річ другорядна. "Dass alle russischen Dialecte 
gegenüber den übrigen slavischen Dialecten —wem der Ausdruck Dialect nicht gefällt, kann 
dafür Sprache sagen, in der Wissenschaft ist das Nebensache — ein ganzes bilden, mit vielen 
merkwürdigen Zügen einer inneren Einheit ausgestattet, das bildet unter Sprachforschern keine 
Streitfrage", і на іншім місці — стор. 24: "das Verhältniss der russischen S p r a c h e n  oder  
D i a l e c t e  zu einander" і т.ін.
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народного життя на поліційні рестрикції; вони можуть тільки здержати, 
але не знищити змагання до національної культурної роботи. Існування сих 
змагань показалося ясно і в самім українськім житті в Росії, і в діяльній 
участі українців з Росії в галицькій літературі: як відомо, почавши від почат- 
ків галицького відродження, тутешня культурна робота йшла з дуже знач
ною участю українців з Росії; так воно й тепер є — досить пригадати, що в 
самих лише виданнях Наукового товариства імені Шевченка протягом од
ного року 1898 взяло участь кількадесят українців з Росії. "Іони природу в 
дверь, она влетит в окно", і очевидно, що реалізація сеї природи на україн
ськім ґрунті у себе дома — се тільки питання часу.

Якраз тоді, як київські учені застановлялися над питанням, чи бути, чи 
не бути українсько-руській науці, в останнім випуску звісного журналу 
"Archiv für slavische Philologie" проф.Яґіч, оглядаючи науковий рух на прос
торі цілої Слов’янщини, головно в сфері лінгвістики, історії літератури й ет
нографії, дав короткий огляд того, чим українсько-руська наука вже єсть .  
Сей огляд і подані в нім уваги дуже інтересні з огляду на авторитетне ста
новище в науці автора, бувшого професора Петербурзького університету і 
члена Російської академії наук, першого авторитета нині в славістиці, і мо
жуть служити відповіддю на подані вище сумніви щодо українсько-руської 
книжної мови. Тому читачі наші, думаю, не будуть нарікати, коли я подам 
цілий сей уривок згаданого огляду ("Bibliographische Übersicht der slavischen 
Zeitschriften philologischen, literaturgeschichtlichen und ethnographischen 
Inhalts". — "Archiv", X X , c. 624—638). Автор переходить слов’янські 
літератури в отсім порядку: І. Російська, II. Українська, III. Польська, 
IV. Чеська (разом з словацькою), V. Словінська, VI. Сербо-хорватська. 
VII. Болгарська. Про українську пише він ось як (с. 628—[62]9):

"Для студіювання малоруської ("kleinrussischen") мови, літератури й 
етнографії в Росії в теперішніх обставинах самий ґрунт невдячний. Тут жа
хаються всякого прояву в сім напрямі, начебто якого небезпечного сепара
тизму, забуваючи при тім, що якраз через задавлювання силоміць усякого 
свобідного розвою українсько-руської народності, котрої існування, пре
цінь, не можна заперечити, може розвинутися спочатку незадоволення, а 
далі й сепаратизм. Що можливо зробити в сих тісних обставинах для сту
діювання малоруської народної індивідуальності, робиться в місячнику 
"Київська старина", що виходить у Києві; заснований 1882 p., він тепер 
закінчив свій XVII річник. Переважна частина статей мають етнографіч
ний або літературно- та культурно-історичний зміст; філологія в тіснішім 
значінні тут мало культивується. Головні стовпи часописі — се харківський 
професор Сумцов і київський Дашкевич.

Тимчасом як ся часопись виходить в великоруській мові ( "in grossrussischer 
Sprache"), в Галичині ті ж самі студії ведуться на малоруській, або, як зви
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чайно говорять в Австрії, — русинській мові ("ruthenischen Sprache") в нау
ковім товаристві, званім "імені Шевченка", що завдяки енергічній роботі га
лицьких русинів і тій моральній запомозі, яка їм в поміч потиху іде з Росії, — 
заповідається з часом розвинутися в русинську академію наук. Кождий прав
дивий приятель культурного розвою мусить сим тішитися; я ніколи не міг 
зрозуміти, чому се, напр., деякі славісти звичайно ентузіазмуються поступом 
словаків, а навпаки русинам не сприяють анітрошки. Хто думає, що ся 
місцева робота, тісно обгороджена язиковими границями, може пошкодити 
великоруській літературі й науці, той понижає значіння й силу російської 
літератури. Згадане товариство видає від 1892 р. у Львові "Записки Науко
вого товариства імені Шевченка". До 1896 р. на їх окладинці писалось: 
"видавництво присвячене науці й письменству українсько-руського народу". 
Редактором І тому був поданий д-р Юл.Целевич, II—IV — проф. Барвін
ський, від V  і далі (до X X V ) — проф.М.Грушевський. Ся часопись по 
своєму змісту переважно історична і історично-літературна, філологія стоїть 
здебільшого на другім плані. З  історії літератури треба згадати статті Кони- 
ського (про Шевченка), д-ра Франка (про Варлаама й Иоасафа) і д-ра Ко- 
лесси (порівнянні польсько-русинські студії). Історію аж до найдавніших 
часів студіює Ірушевський, віднедавна також д-р Кордуба. Бібліографія 
провадиться старанно. Властива філологія і тут відходить на другий план.

Сього року товариство розширило свою наукову діяльність ще одною 
новорозпочатою публікацією: "Збірник філологічної секції Наукового то
вариства імені Шевченка"*. Перший том присвячений біографії Шевченка 
Ол.Кониського. Надіємося, що дальші томи принесуть щось з граматики, 
лексики або діалектології.

Видання старших пам’яток мови й літератури Товариство теж не випу
скає з уваги. 1896 р. воно розпочало серію під латинським титулом 
"Monumenta linguae necnon litterarum Ukraino-russicarum (ruthenicarum)". I т. 
містить багату збірку апокрифів до Старого Завіту, зібрану д-ром І.Фран
ком. З  язикового погляду не всі тексти можуть бути зачислені до ukraino- 
russica, але се нікому не зашкодить.

Етнографія теж входить в круг занять Товариства Шевченка, для неї 
видає воно від 1895 р. "Етнографічний збірник", котрого вийшло до кінця
1898 р. п’ять томів. І т. містить головно галицько-руські казки, II — вірші 
так званих лірників і перекази чорноморських козаків, а також етнографіч
ні матеріали з життя угорських русинів; III і IV в цілості заповнені матері
алами з Угорської Русі".

*  Проф. Яґіч писав се, видко, перше, ніж його рук дійшли томи двох інших новороз- 
початих серій: І т. "Збірника історично-філософічної секції" й І т. "Етнологічних матеріа
лів", датовані теж 1898 р.
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Доти слова д-ра Яґіча. Супроти успіхів, зроблених останніми часами 
нашим письменством, наукою, взагалі культурним життям, неприхильни
кам національного розвою українсько-руського народу лишається, власти
во, тільки одна зброя — ігнорування, ігноранція щира чи удана. Ми й дій
сно помічаємо останніми часами уживання — можна сказати форсовне — 
сеї зброї і в російських, і в польських кругах. Одначе й ся зброя може 
служити тільки дуже короткий час. Українсько-руська література вже й 
тепер займає показне місце між д р у г о р я д н и м и  слов’янськими 
літературами — як сербо-хорватська, болгарська, словінська. Навіть при 
теперішніх — дуже тяжких — обставинах свого розвою вона, ми певні, 
займе незадовго чільне місце між сими другорядними, уступаючи тільки 
перед російською, польською, чеською. Але знесення теперішніх ограни- 
чень українського слова в Росії, що м у с и т ь  наступити силою культур
ного розвою Російської держави і в її ж власних інтересах, — приведе, 
надіємось, українсько-руську народність до того місця в слов’янській куль
турі, яке їй належить чисельно — другого в Слов’янщині, безпосередньо 
по великоруськім народі, її молодшім, але щасливішім браті.

Д[обродій] Науменко, закінчуючи згадану вище свою статтю, прига
дав звісний афоризм, що не раз згадувавсь, коли заходила справа про укра
їнсько-руський національний розвій: "Аще будеть оть человНжъ совтЬть 
сей или д'Ьло сіє, — разорится; аще ли же отъ Бога єсть, не можете разо
рите то, да не како и богоборцы обрящете ся". Я думаю, що столітня істо
рія українсько-руського національного відродження, повна боротьби з най
тяжчими трудностями й переслідуваннями, показала аж надто ясно, що ма
ємо тут не діло забаганок чи фантазій поодиноких людей. Люди, що накли
кують ще до противления, задавлення сього розвою, супроти того дійсно 
стають "богоборцями" — стають до боротьби з тими несвідомо, але глибо
ко заложеними в історії народу стихійними змаганнями, що можуть згину
ти тільки разом з загибеллю самого народу, не скорше.



Листи з-над Полтви 129

ЛИСТИ З-Н А Д  полтви

Се славы рускои уламокъ 
Счо містить при соб'Ь Пелтевъ

І.Лівицкій

Л И С Т  П Е Р Ш И Й

Ш[ановна] редакція "Л[ітературно]-н[аукового] вістника" ласкаво дала 
мені концесію заповнити своїм пером прогалину, котру я добачав у складі 
сього журналу. Справді, коли від Spectator-a з-над берегів Дніпра галиць
кій публіці цікаво довідатися, чим інтересується, тішиться і смутиться за
кордонна Україна, то, я думаю, й закордонним (правда, нечисленним, але 
тим дорожчим) читачам буде цікаво довідатися від Observator-a з-над бе
регів Полтви, чим жиє Україна-Русь австріяцька; та й мої наймиліші ро
димці будуть, може, цікаві почути від мене дещо, що не завсіди знайдуть в 
інших друкованих над Полтвою шпальтах. Отже сміло розпочинаю мої 
листи з-над берегів нашої славної Полтви, берегів уже ідеальних, відколи 
львівський магістрат поховав під кам’яним бруком бурхливі хвилі сеї істо
ричної ріки, — але русину доля призначила ролю бути ідеалістом, се його 
історичне право, і я з повним правом і далі можу собі, пишучи се, декла
мувати:

Пр1ятнымъ чувствомъ упоенный,
Вхожу въ отечественный градъ:
Се холмъ я вижу возвышенный,
Где церковъ — матеръ рускихъ чадъ.
Насупротивъ вьісокій замокъ,
Который основалъ нашъ Левъ:
Се славы рускои уламокъ,
Счо мостить при собгЬ Пелтевъ...

Уже з сих віршів кождий читач, котрому не відбили глуздів ювілейні 
патики на Високім замку, порозуміє, що в мені має до діла не з якимсь 
Пилипом з конопель, тільки з чоловіком делікатного виховання, опертого 
на історичних началах. Тому гірко розчарується кождий, хто думає, що я 
відразу, "по-козацьки" кинуся на якусь злобу дня й із піною на губах почну 
доводити потребу заснування якоїсь нової спілки або безосновність нападів 
на фонетику. Чекай, небоже, і ми потрафимо з офіцерами чай пить!

І так починаю more patrum — від попереднього. В історії нашій 1898 рік 
буде записаний як многоювілейний. Се ім’я належить йому над всяку не-
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певність. Від початку року і до кінця нарід тільки й робив, що святкував 
ювілеї, і, пригнічений їх многотою, деякі вже й пускав поза ухо, бо не годен 
був усіх витримати. Не кажу вже за загальніші ювілеї — цісарський, пап
ський, революції 1848 p., але на нашій тіснішій вітчині — кілько то їх було! 
250 літ повстання Хмельницького, 100 літ нової української літератури, 
50 літ знесення панщини, національного руху на Галицькій Русі, 50 літ 
Галицької матиці й руської публіцистики, 25 літ Товариства Шевченка і 
літературної діяльності д-ра Франка... Галицькі поляки зреваншувались, 
урядивши ювілейні свята Міцкевича, Собеського і увільнення Львова від 
Хмельницького, а галицькі общероси, проминувши свої локальні ювілеї, 
заповідають в реванш за святкування століття українського національного 
відродження святкувати столітній ювілей Пушкіна! Чисто як гриби по 
дощі...

Головно два ювілеї опанували нашу суспільність: першу половину сього 
року, найбільше весну і до літніх вакацій — святковано ювілей знесення 
панщини і відродження Галицької Русі, другу — аж до кінця руського 
року і далі — століття національного відродження України-Русі й нової 
української літератури. Ініціативу до сього святкування першого ювілею 
дав сконсолідований комітет партій народовецької і общеросійської (мо
сквофільської, чи твердої), вибраний 1896 р. для переведення виборів і 
відтоді законсервований в ролі екзекутивного комітету обох партій; він 
ще весною 1897 p., під свіжим вражінням останніх виборів до райхсрату, 
переведених спільно обома партіями, ввізвав усі галицькі інституції обох 
напрямів, аби вислали відпоручників і зайнялися сим святкуванням.

Я тут мушу зробити маленький відступ — в інтересах зрозумілості для 
закордонних читачів — про галицьку політичну термінологію, бо хоч у своїх 
листах я буду говорити про справи культурного й суспільного життя, але в 
Галичині у нас нині все так пересякло політикою, без ріжниці національно
стей, верств і становищ, що без сього не одно було б у моїм говоренні не
зрозуміле, а наша політична термінологія за Збручем відома дуже слабо, 
бо тутешні газети, з виїмкою "Галичанина", туди не доходять.

Руська суспільність у Австрії ділиться на два напрями — національ
ний і другий, котрий досить тяжко назвати так, щоб обняти всі його нюан
си; напрями сі виступають, розуміється, виразніше серед інтелігенції, але в 
ослаблених формах переходять і між нарід, відповідно до того, хто ним 
проводить. Національний напрям датується, по загальній застої 1850-х pp., 
тільки від 1860-х pp., коли на сю дорогу виступила, під впливом українсь
кої літератури, громадка академічної молодежі; другий напрям дістав у спад
щину, з дуже малими виїмками, всі старші генерації австрійських русинів і 
рекрутується, росо а росо diminuendo, далі. Тепер, чисельно взявши, обидва 
напрями майже рівні: між молодшими переважає перший, між старшими —
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другий; між русинами львівського семінару, як мені казали, тепер націона
лів більше двох третин, між академіками інших факультетів — ще більше. 
Квалітативно взявши, перевага лежить рішучо по стороні націоналів, не- 
вважаючи на їх роздроблення; політична і культурна робота ведеться ними, 
роля ж другої партії переважно сходить на негацію, перешкоду, активну й 
пасивну, роботі націоналів, ad majorem Poloniae gloriam.

Головну масу національного напряму становлять т. зв. народовці, пар
тія, що виросла з тих перших початків 60-х pp. і в значній мірі зістає й досі 
під проводом сих піонерів 60-х pp.1 Розрісшися дуже значно, вона має 
чимало відтінків і фракцій, котрі в’яжуться докупи націоналізмом, що остан
німи часами все більш рішучо прибирає характер загального, українсько- 
руського, та опозицією до польсько-шляхетського панування в Галичині, 
що по-теперішньому значить і опозицію до правительства краевого й цен
трального. Ніхто не займався сею партійною статистикою, але я не поми
люсь, мабуть, коли скажу, що ся партія, при всіх внутрішніх відмінах, має 
добрих 9/ 10 націоналів за собою (не рахуючи, розуміється, баласту тих, що 
не можуть бути ніякими партизанами, окрім інтересів своєї шкури і жолуд- 
ка). Решта ділиться між двома іншими національними партіями — радикаль
ною й клерикально-правительственою. Радикальна партія як партія, як 
організація, дійсно, дуже слаба2, хоч радикалізм як напрям змагається сильно 
і має будучність перед собою; радикальні партизани з часом переважно 
прилучаються до партії народовців, але й самий радикалізм усе сильніше 
переходить в маси народовців. Ще слабша клерикально-правительствена 
партія3, але, опираючись на підпору краевого правительства (себто поля
ків) і митрополітальних сфер, вона має до своїх услуг згадану вже катего
рію людей з-поза партії. Утворення сих дрібніших партій — річ дуже недав
ня, вона зв’язана з двома поворотними моментами в політиці народовців.

Народившись як культурний напрям в 60-х pp., народовство виступи
ло на політичну арену як політична партія тільки з кінцем 70-х pp. На 
початку 80-х pp. воно для спільної боротьби з поляками чи шляхтою всту
пає в політичний союз з ненаціональною партією, але 1890 р. зриває сей 
союз, входячи в союз з краєвим правительством (се т. зв. в публіцистиці 
"нова ера"). Тоді від народовців відділилися їх радикальні елементи і, за
явившись против союзу з правительством, утворили свою осібну партію 
(котрої духовим вождем був неб[іжчик] М.Драгоманов, а органами — 
двотижн[евик] "Народ", потім "Радикал"). 1893 р. народовецька партія,

1 Органи: "Діло" (щоденна газета), "Свобода" (популярна, маленька), почасти — 
"Прапор" (клерикальна, місячник).

2 Орган: маленька газетка для народу: "Громадський голос".
3 Органи — "Руслан", щоденна газета, і почасти урядова "Народна часопись".



Листи з-над Полтпи 133

розчарувавшися в союзі з правительством, вернулася до опозиційної так
тики, але при тім вона не злилася з радикалами; перешкода лежала головно 
в відносинах до духовенства: радикальна партія займала досить вороже 
становище до нього, тимчасом як народовецька, числячи в своїх рядах дуже 
великий процент священиків, займала до нього взагалі дуже прихильне і 
близьке становище; та й охоти до злучення не було у проводирів обох пар
тій, хоч у своїй діяльності вони сходилися в численних точках усе ближче. 
Зате ся нова переміна в політиці народовців принесла їм нову сецесію: ча
стина народовців під проводом пос[лів] Барвінського і Вахнянина зістала- 
ся при союзі з правительством і в союзі з львівською митрополією пробу
вала зайняти самостійне становище (т. зв. політика "нового курсу"). Так 
утворилося сучасне груповання націоналів у Галичині.

Осібно стоять руські націонали на Буковині, ріжнячися своєю політич
ною тактикою: донедавна вони стояли в тіснім союзі з галицькою правитель- 
ственою партією і взагалі стараються стояти в союзі з правительством, хоч 
і займають супроти нього далеко більше незалежне становище, ніж галиць
кі правительствен!; але при тім буковинці, маючи ієрархію в ворожих — 
волоських руках, супроти духовенства стоять на досить неприхильнім або 
принаймні зовсім незалежнім становищі.

Щодо другої партії, котру я назвав ненаціональною, то в 60-х pp., як 
я вже сказав, до неї належала майже вся тодішня старша духовна і світська 
інтелігенція; се була маса консервативна і по-своєму аристократична, себто 
неохоча до всякого зближення з народними масами, сильно спольщена і 
властиво тільки історичною ненавистю до поляка відчужена від поляків: 
мова родинна і товариська була у неї польська (се почасти заховалося у неї 
й досі), виховання і культура польські; національна свідомість, дуже неяс
на, вагалася між проголошеною 1848 р. єдністю з російськими українцями, 
ідеєю всеросизму (один нарід від Сяну і до Камчатки) і галицько-руським 
партикуляризмом. Коли в 60-х pp. став народжуватись національний, укра- 
їнсько-руський напрям, "хлопська мова" і демократизм націоналів відіпхнули 
від себе сі консервативно-аристократично-клерикальні верстви, і вони схи
ляються все ближче до всеросизму, тим більше, що якраз тоді, в період 
тяжкого упадку Австрії і політичного зросту австрійської Польщі, почина
ють вони діставати матеріальну запомогу з Росії — чи то від самого прави
тельства, чи то від ріжних інституцій. В своїх руках вони задержали ті за
гальні інституції, що були в їх володінні в момент сього розлому; старе 
львівське братство XVI в. — т.зв. Ставропігію, багату інституцію, і ще 
багатшу (тепер її маєток рахують на 2 000 000) нову фундацію — Народ
ний дім, основою котрої були даровані цісарем "русинам міста Львова" ос
танки знищеного бомбардуванням 1848 р. Львівського університету. Се 
все давало сій партії значну матеріальну силу — повну перевагу над зло-
£ М. Грушевський, Т. 1
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женою переважно з молодиків "без становища" національною партією. 
Вона називала себе твердою — бо "твердо стояла при історичних осно
вах", чого познакою була її стара "етимологічна" орто- (чи, властиво — 
како)- графія, звалася ще старою — з огляду на свій вік, або святоюрсь- 
кою — бо провід її вела львівська митрополітальна консисторія при катедрі 
св.Юра.

Поволі вплив і провід над сею партією — великою численно, але дуже 
інертною, несвідомою і культурно слабою, забирає купка львівських руси
нів, свідомих москвофілів, що користали з матеріальних російських запо
мог, стояли на услугах російського правительства і свідомо агітували проти 
націоналів. Маючи в руках публіцистику, що держалася російськими пе
редплатниками і запомогами (ми чули, що їх газета була часами подекуди 
там навіть обов’язковою для урядів), вони могли в своїм напрямі дуже впли
вати на партію, що діставала їх часописи задурно або запівдурно. Пропаганду 
їх улегшувало те, що від початку 70-х pp. кілька разів від певних груп на
родовців виходили проти порозуміння з поляками (проба Лаврівсько- 
го — газ[ета] "Основа", потім газ[ета] "Мир" неб[іжчика] С.Сембратовича, 
нарешті "угода" 1890 p.). Супроти того страху і ненависті, які викликало 
панування поляків у Галичині (що почалося від 60-х pp.), се давало агіта
ційний мотив у руки москвофілам: народовців представлювано як польсь
ких союзників, зрадників національності, "польську інтригу" (се пустив у 
Росії Катков ще в 60-х pp.), головним же агітаційним окликом була "фоне
тична какографія"; справа ъ і ы роздувалася до значіння питання життя і 
смерті, незгірше від святого аза і сугубої алілуї московських розкольників; 
народовецькі видання називано польськими, писаними руськими літерами і 
т.ін.

Зревольтована сею москвофільською пропагандою стара партія рогом 
ставала проти народовців; їм замкнено вступ до всіх інституцій, що тоді 
були в її руках, викинено Руську бесіду з Нар[одного] дому; галицька сус
пільність поділилася неперехідною безоднею на два табори, що невпинно 
ворогували з собою; на початку 70-х pp. се було вже докінченим фактом. 
Молода народовецька партія, виключена від давніших руських інституцій, 
мусила організувати свої осібні, і так повстав той дивний паралелізм інсти
туцій, що тепер бачимо:

Народовецькі Твердої, чи москвофільської партії
Товариство ім. Шевченка, Галицько-руська матиця, 1848 p.,
засн[оване] 1873 р. ніби наукове товариство, видає

тільки на кілька рік по томові 
"Сводної літописі", о. Петрушевича. 

"Просвіта", засн[ована] 1869 р. — Общество ім. Мих. Качковського,
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для популярної літератури 
й народної освіти.

Народна рада, політичне 
товариство, засн[оване] 1885 р.
"Руська бесіда" (клуб для товарись- "Русское касино". 
кої забави), від 1861 р.
Клуб русинок, від 1892 р.
"Боян", співацьке товариство, 
від 1891 р.
Інститут св. Миколая ("общие 
квартиры") для учеників гімназій.
Студентське товариство 
"Академічна громада".

з тою ж організацією, засноване 
на гроші, що пожертвував 
М.Качковський, галицький совітник 
судовий.
"Русская рада", засн[ована] 1871 р.

"Общество русских дам".
"Муза".

Бурси Народного дому і Ставропігії. 

Тов[ариство] "Друг".

Газети 
Щоденне "Діло".
Літературна — двотиж[невик] 
"Зоря", тепер — "Літературно- 
науковий] вістник".
Популярна — "Свобода" 
(давн[іше] "Батьківщина"). 
Книжечки "Просвіти".

Щоденний "Галичанинъ". 
"Бесіда", тепер зреформований на 
місячник "Живое слово".

"Руїсское слово

Книжечки Общества ім. Качковсь- 
кого.

Сей паралелізм особливо характерний у нас у Галичині, краї біднім і 
слабо культурнім, де звичайно ні одно видавництво не може з передпла
тою вийти без дефіциту. Подумати, кілько сили марнується в сім парале
лізмі...

Є, правда, дещо й без паралелей, напр., народовецьке Товариство пе
дагогічне, запомогові товариства для школярів — "Шкільна поміч" і "Рус
лан" (їх заступають згадані бурси і запомоги Народ[ного] дому і Ставро
пігії); взагалі "тверді" майже не мають приступу до шкільництва. Далі 
народовці мають важну економічну інституцію — "Дністер" ("страховое 
общество" і при нім щадниця — "сберегательная касса"), вони ж мають 
перевагу в "Народній торговлі" — товаристві, заснованім на складкові гроші 
для витворення руського купецтва, — се спілка, що має в краї 13 великих 
корінних (бакалійних) магазинів. Не мають майже тверді наукових видав
ництв, і в усякім разі те, що вони видають часом, ані в порівняння не може
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йти з новішим науковим рухом націоналів. Зате вони мають аж дві багаті 
інституції — Нар[одний] дім і Ставропігію. Правда, ті інституції особливого 
життя не показують, як і взагалі діяльність "твердих" інституцій більше схо
дить на консервування того "твердого", реакційного і антинаціонального 
напряму, маніфестування його ut aliquid fecisse videatur супроти народовець- 
кого руху, агітування й інсинуювання на сей останній, деморалізування мо- 
лодежі через ті бурси і ріжні подачки та стипендії — взагалі марнування 
гроша, зібраного руським народом на культурні потреби, та тих загранич- 
них пособій — і ослаблювання руських сил в теперішній тяжкій боротьбі.

Сього тим більше треба жалувати, що між тими твердими і "гютверди- 
ми" (твердуватими), особливо на провінції, є дійсно чимало людей чесних, 
характерних, щирих патріотів, що радо посвячуються народній роботі, тільки 
збаламучені тою москвофільською агітацією, відвертаються від народо- 
вецької організації та сліпо йдуть за командою львівських матадорів та їх 
сліпих адептів на провінції.

Се було причиною, що народовці віддавна пробували зблизитися з сими 
твердими та, виемансипувавши їх з-під впливу москвофільської преси та її 
штабу, сконсолідуватися на Грунті практичної роботи, бо, ясна річ, що прак
тична робота на селі для кождого патріота може бути тільки одна, чи для 
народовця, чи для "твердого", аби тільки він не давав себе баламутити і не 
віддавав своїх сил замість позитивної роботи за ъ і ы і т.ін. Тільки се все не 
удавалось: москвофільська преса не тратила свого впливу, а москвофільсь
кий штаб, котрому народні інтереси Галицької Русі не більше лежали на 
серці, як інтереси китайської політики, бо він залежав від ласки міродайних 
російських сфер, і сюди була звернена його політика, — сей штаб заєдно 
бороздив сьому порозумінню, щоб не випустити з-під свого впливу ту тверду 
масу, без котрої він, розуміється, не мав би ніякого значіння. Так, я вже 
згадував, у 80-х pp. народовці були нав’язали союз з твердими, але вкінці, 
знеохочені до найбільшого степеня вічною перфідією й ворогуванням їх 
проводирів, розірвали його, надіючися опертися на правительства Розірвав
ши союз з правительством, народовці знову кількома наворотами пробува
ли відновити союз з твердими, можливо, усунувши їх москвофільських про
відників, але з сього не виходило нічого. Нарешті восени 1896 p., коли 
пок[ійний] митрополит попробував силою свого єпископського впливу при
тягнути духовенство для правительственої партії (що тоді заманіфестува- 
лася для сього клерикальною, прибравши ім’я "Руського католицького со
юзу"), провінціальне духовенство, виступивши як один муж против сього, 
силою реакції взялося до консолідації й утворило новий політичний арео
паг, з людей обох партій, усунувши львівські політичні клуби, щоб усунути 
перешкоди від москвофілів, і йому поручило переведення виборів до райх- 
срату 1897 р.
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Я не буду входити в оцінку політичної вартості сього союзу як явища 
політичної тактики. Мушу сконстатувати тільки, що хоч вибори не дали 
особливо важних результатів, суспільність, взагалі взявши, була задоволе
на з сього союзу: обидві партії ішли взагалі згідно в політичній акції, а хоч 
радикальна партія до союзу не приступила і була йому противна, але робо
та йшла на практиці досить згідно й із сеї сторони, більшість кандидатів 
були спільні для всіх трьох партій. Тільки правительствені русини, розумі
ється, стояли осторонь, бо союз мав характер рішучої опозиції.

Отже, по скінченні тих виборів проводирі сього компромісу, підохочені 
тим успіхом, задумали задержати той сконсолідований виборчий комітет в 
ролі екзекутивного комітету надалі, і на перший початок дали йому ініціа
тиву святкування знесення панщини і відродження Галицької Русі, щоб 
зробити з нього величаву політичну маніфестацію в с е ї Русі супроти шля- 
хетсько-польських верств, та поручили йому скликати для сього відпоруч- 
ників львівських інституцій обох партій. Се була рішуча помилка, як би не 
було з політичною консолідацією: тимчасом як тут роблено навмисно так, 
щоб поминути москвофільський штаб і взагалі всякі скрайні елементи, те
пер поручалося народовцям засісти до роботи з відпоручниками головних 
твердинь москвофільства, і то до якої роботи — святкувати не тільки зне
сення панщини, справу, отже, чисто соціальну і політичну, що не мала нічо
го до ріжниці національних і культурних напрямів, — але й національне і 
культурне відродження Галицької Русі, святкувати з тими, що відцуралися 
розпочатої 1848 р. праці, виреклися своєї національності, заманіфестова- 
ної тоді, і потім усі сили уживали якраз на те, аби відновлене народовцями 
60-х pp. се відродження спинити, здискредитувати, споганити. Правда, 
деякі "хитрі малороси" з-поміж народовців потішали себе, що, мовляв, коли 
тверді прилучаються до святкування відродження 1848 p., то тим самим 
способом завдають брехню своїй пізнішій абдикації, признають себе до 
нашого табору. Коли б так, то тверді і москвофіли мусили б на пам’ять 
1848 р. вдаритися покаянно в груди, посипати голову попелом тих усіх 
інсинуацій, які вийшли від їх партії за ті 20 р. і, признавши, що збочили від 
принципів, виголошених 1848 p., пристати до народовців. Але такого по
каянного настрою у них зовсім не було видно; вони, очевидно, зіставляючи 
народовцям святкувати 1848 р. так, як вони розуміли, святкували його собі 
як рік народження своєї партії in statu praesenti, котру народовці мовби 
акцентували, приймаючи до сього святкування.

Ся фальш була відчута в народовецьких кругах. Ряд товариств — На
укове товариство ім. Шевченка, Педагогічне, "Академічна громада" — 
заздалегідь заявили, що не візьмуть участі в сконсолідованих святах; але й 
багато народовців, що не спромоглися вийти з солідарності з своєю парті
єю і навіть засідали по ріжних спільних комітетах, не могли потаїти того
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прикрого чуття, яке будила у них ювілейна спільність з ріжними ноторич- 
ними ворогами народовецького напряму. Се відбилося і на самих ювілей
них святах. Як було в своїм часі описано в хроніці "Л[ітературно]- 
н[аукового] вістника", по уложеному плану мали відбутися маленькі свята 
по всіх селах, більші — по повітових містах, і нарешті ювілей-монстр у 
Львові, з вічем, концертом і т.ін. Більші ювілеї пройшли, скільки можна 
судити, досить середньо, львівський же ювілей рішучо не удався. Не видно 
було між інтелігенцією одушевления, а самі ювілейні події не могли його 
викликати. Комітет нетактовно дав слово на вічі відпоручнику москвофіль
ського "Друга", і академіки "Академічної громади" уважали се провокаці
єю; коли під час промови того відпоручника обізвалися голоси академіків- 
народовців з застереженням, то се дало повід до бійки.

Се рішучо знеохотило багатьох до сього свята. Прихильники консолі
дації гудили молодіж, але вражіння від сих голів, порозбиваних москво
фільськими патиками, робило свій вплив. Неохота до консолідації стала 
все сильніше прокидатися в народовецьких кругах. До сього прилучилося 
поведения москвофільської преси: тимчасом як народовецька совісно до
тримувала даного при уложенні союзу поручения пресі обох партій — оми
нати всяке межипартійне дражнення, москвофільська не переставала напа
дати на народовство, на "какографію" (фонетику) і т. ін. З  поводу статей 
д.Маковея в "С[анкт]-Петербургскихъ В'Ьдомостяхъ" "Галичанинъ" роз
почав формальний похід на народовство. Особливо ж вразила народовців 
кампанія, котру розпочали москвофіли на "Просвіту": вони закидали їй, 
що вона "запродала полякам руські букви", агітували проти неї в своїх га
зетах, а на зборах Общества імені Качковського в Самборі, літом 1898 p., 
не пожалували публічної лайки на її адресу. Повід до сього дало те, що 
сього року на загальних зборах "Просвіти" прийнято фонетичну право- 
пись; ся справа виникала останніми часами на кождих зборах "Просвіти", 
але що останніми часами в сю справу безпотрібно вліз краєвий сойм, зажа
давши (не без участі руських правительствених послів), від "Просвіти", 
аби вона прийняла фонетичну правопись, то се й дало повід до агітації, що 
"Просвіта", мовляв, прийняла фонетику, аби не стратити субвенції, прода
ла руські букви; з одного повіту тверді подали спільну заяву, що вони всі 
вступлять до "Просвіти", коли вона зречеться субвенцій і прийме назад 
етимологію! Се все вкінці дуже сильно захитало консолідацією, так що те
пер трудно навіть сказати, чи вона існує в дійсності. Декотрі з видніших 
народовецьких проводирів обстають за консолідацією, доводячи її велику 
корисність для всякої організації на провінції, але прикре почуття якогось 
опортуністичного компромісу, видно, муляє у багатьох.

Серед такого настрою відбулося святкування століття "Енеїди", сто
ліття нової української літератури і національного відродження; ініціативу
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взяло Наукове товариство ім. Шевченка, а до святкування забралися наці
онали вже самі, без участі консолідації. Несвідомо у більшості, свідомо у 
меншості — се була реакція проти консолідованих, компромісових весня
них ювілеїв, і те глухе незадоволення з компромісу, на мій погляд, немало 
причинилося до ювілейного ентузіазму. Се була маніфестація українсько- 
руської народності на всі фронти, і се почуття самостійності, незв’язаності 
відзивалося в святочнім настрої. Взагалі осінні свята удалися далеко ліпше, 
ніж весняні. Кульмінаційна точка — львівські свята — випали далеко ліп
ше, без порівняння з весняним святом. Русь рушилася, як ще не бувало; в 
театрі не пам’ятали подібного здвигу народу; одушевления було щире, не
вимушене; дійсно щасливі хвилі були пережиті в ті дні руською суспільніс
тю. За львівськими святами пішли великі свята в Чернівцях, Перемишлі, 
Станіславові і більші або менші по іншій провінції або у самім Львові і, на 
мій погляд, дали виразну научку, що українсько-руські націонали повинні 
шукати джерел сили й енергії не в союзах з посторонніми елементами, а в 
самих собі, не в компромісах та опортунізмі, а в свідомості тої великої хви
лі, яку переживає наша народність, тих обов’язків, які вона вкладає на су
часні покоління, і в тім почутті великої, невичерпаної моральної сили, яка 
дійсно б’є з теперішнього нашого національного руху.

Сим характером осінніх свят пояснюється, що й галицькі общероси і 
поляки стріли їх неприхильно або навіть ворожо. Грандіозний характер сих 
маніфестацій зробив, видно, і на сих, і на тих прикре вражіння. Тимчасом 
як ріжні російські інституції з великими симпатіями повітали се культурне 
свято, галицькі тверді інституції відсунулися від участі, а москвофільська 
преса, збувши свято неприхильними замітками, спочатку виступила з 
закидами, що українсько-руські націонали неправно присвоїли собі Кот
ляревського і Шевченка (останнє з нагоди видання в Коломиї Білоусом 
перелицьованих на тверде копито Гайдамаків", з клішами з вид[ання] "Гай
дамаків" Сластьона), а вкінці заповіли святкування ювілею Пушкіна. Поль
ські наукові інституції теж забавилися в повну абстиненцію (подібну по
літику можна помітити взагалі в галицько-польських наукових кругах в 
останніх роках — напр., стараючись слідити за новинами науковими за 
Збручем, наукові огляди польські дуже старанно ігнорують явища нашого 
галицького наукового руху); деякі часописи навіть ворожо відізвалися про 
осінні ювілеї, а афекти до русинів польської суспільності дуже характерно 
виявилися з нагоди побуту Брандеса у Львові в падолисті: коли русини 
запросили Брандеса в гості до себе на "Бесіду", він пообіцяв, але мусив 
узяти свою обіцянку назад, бо львівські поляки, що запросили його до Льво
ва, пояснили, що уважають сих русинів "своїми ворогами або бодай різки
ми противниками", а замір Брандеса — явитися у них в гостях — за рід 
зради, Брандес же уважав себе зв’язаним супроти них в сій гостині. Прав-
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да, гарне закінчення старих польських заяв про одність русинів і поляків 
(се саме перед тим ще твердив краківський "Czas" з нагоди представлення 
в краківськім театрі, спорядженого краківськими русинами з поводу юві
лею українсько-руської літератури) і чудесне pendant до сьогорічних мані
фестацій зазбруцьких українців з симпатіями до поляків (з нагоди Міцке- 
вичівського ювілею)!..

Але вертаю до ювілейних свят. З  подібними святами часто в’яжеться 
бездійна радість, почуття довершеного факту, задоволеного спочивання 
на лаврах. Але в тім многоювілейнім році бракувало його у русинів; хіба, 
може, воно було у деяких твердих, що тягом відпочивають, ждучи того, 
як усе готове спаде їм на голову. Навіть при щирім, радіснім одушевленні 
осінніх свят бракувало його. Ювілейні свята переходили під неустанним 
окликом: "організуватись!", під неустанним покликом до роботи, до бо
ротьби з втіленими і безплотними ворогами нашого національного роз- 
вою. Сказавши фігурно, се було як би богослужіння серед узброених во
яків, де при кождім побожнім руху зібраних гриміла на них зброя. Поді
бного організаційного руху в найріжніших напрямах, як у сім році, певне, 
не було ще ніколи, від самого 1848 р. Заложено або й уведено в життя 
краєвий кредитовий союз (має се бути руський банк на ширшу міру), 
товариство для розвою штуки, українсько-руську видавничу спілку, то
вариство будови руського театру — у Львові, Підгірську спілку — для 
торгівлі свиньми — в Станіславові, запроектовано товариство драматич
не, засновано запомоговий фонд для літератів, засновано першу виділову 
школу у Львові (приватно, бо не можна було добитися публічної), запро
ектовано ремісничу бурсу і бурсу для синів народних учителів у Львові, 
введено в життя бурсу в Новім Санчі — для синів руських підгірян (лем
ків) Західної Галичини, появилося (в проекті чи у начатках) кілька на
родних домів у ріжних повітових містах, 184 нових читалень "Просвіти" 
по селах (а було їх з кінцем попереднього року всього близько 600), в 
сфері літератури — наш літературний місячник, кілька нових серій в пу
блікаціях Наукового товариства імені Шевченка, між ними — початок 
медичної часописі, і т. ін. і т. ін. Все се переважно без помочі, а з пере
шкодами з усіх боків, силами самої руської суспільності.

Дивлячись на невиданий перед тим рух сил останніх років, скептики не 
раз висловляли мені гадку, що се рух штучно викликаний енергією і вплива
ми одиниць, не якийсь розвій відродження, а хвилевий вибух чи навіть — 
агонія. З  сим поглядом рішучо не можна згодитись, хоч то, розуміється, 
правда, що тут, як і у всяких початках усякого розвою, грає велику ролю 
енергія одиниць; власне, той факт, що рух іде вже довший час, усе змагаю
чись, невважаючи на зміни в особах проводирів і їх впливах, невважаючи 
на кардинальні переміни в відносинах, тяжкі неудачі і розчарування, — се



Листи з-над Полтви 141

все показує, що се ані агонія, ані вибух, тільки справдешня еволюція, котра 
просто елементарною силою захоплює все ширші круги, витворює небува
лу енергію, розбуджує невидні перед тим здібності і сили.

Трагічна сторона сього найновішого розвою полягає в тім, що сей рух, 
ся організація припала якраз на часи сильного і повсечасного зубожіння 
краю, а тим часом вимагала великих жертв від суспільності. Прошу україн
ського читача представити собі край з тримільйоновою українською людні
стю, край виключно рільничий, але з рільним господарством дуже лихим, 
перестарілим і для того мало продуктивним. В сім краю руська організацій
на робота оперує головно тільки селянством і священством, бо більша посі
лість ("крупная поземельная собственность") в руках поляків і жидів, 
міщанство переважно спольщене, русини-урядники і народні учителі 
остільки залежні і стероризовані, що переважно не беруть участі в народ
ній роботі. Торгівля в руках жидів, що з матеріальних інтересів тримаються 
поляків; промислу нема ніякого, капітали вкладаються хіба в ґуральні ("ви
нокуренные заводы") та в горілчані оренди. Краї ліпше організовані еконо
мічно — Угорщина, Чехія, німецькі краї Австрії — не тільки засипають 
край фабрикатами, але своєю конкуренцією збивають ціни рільних продук
тів. Кілька лихих років підірвали добробут селянина; податок тяжкий; оди
нокий зарібок — господарський, на панських фільварках — оплачується 
нечувано низько завдяки надвишці робочих рук і малопродуктивності са
мого фільваркового господарства; я знаю, що денна робота зимою на філь
варках платиться по 20 і навіть по 10 коп. подекуди, а за 30 коп. селянин 
робить з своїм возом і двома кіньми! Притім ніякої опіки селянству і страш
ний деструктивний вплив того, що управа краєм лежить в руках верстви, 
котра всіма способами старається удержати свій status possidendi\ В ре
зультаті невимовно прикрі обставини, збідніння мас (взагалі краю), а з ними 
і головної маси руської інтелігенції — священства.

Притім уся вага культурної роботи за цілий українсько-руський нарід 
спадає на сю маленьку Галичину; сучасні порядки і відносини на російській 
Україні позбавляють майже всякої помочі звідти, а нечувані в цивілізованім 
світі цензурні постанови не дають можливості навіть якихсь тісніших зно
син, обзнайомлення...

Се ситуація остільки прикра, що можна б прийти в розпуку, якби забу
ти, що вона не вічна, се одно, а друге — що коли ми маємо діло з суспіль
ним, національним організмом, то тут приходить чинник, супроти котрого 
тратять своє фаталістичне значіння всякі економічні й взагалі матеріальні 
чинники, — духові, моральні сили.
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ЛИ СТИ  З-Н А Д  ПОЛТВИ

Л И С Т  Д Р У Г И Й

Сиджу й пробую собі уявити, що діялося б у Вас, якби опорожнилася 
посада київського митрополита? Представляю собі заклопотаного обер- 
прокуратора, представляю собі, як честолюбні єпископи від старших архі
єпископів до молодших вікаріїв марять про пересування з катедри на катедру; 
представляю, які тривожні часи переживає секретар київської дискатерії 
(єже єсть poporum, diacorum, panamarorumque obderatio atque oblupatio) ; 
представляю нарешті собі, як на київськім двірці, чекаючи поїзда, свяще
ники, для забиття часу, обмірковують шанси ріжних кандидатів, — але 
поза те сягнути й ще щось собі уявити фантазія моя не годна, хоч як її 
підганяю.

У нас інакше, о! у нас інакше!
Протягом цілого півроку від смерті небіжчика митрополита Сембра- 

товича (t 4 серпня 1898 [р.]) справа митрополії не переставала цікавити 
якнайширші круги. Оцінка особи й діяльності небіжчика, як повід вислови
ти свої власні дезидерати в сій справі; комбінації — хто займе місце небіж
чика; оцінка сих кандидатів чи наступників, ріжні дезидерати на їх адресу і 
міркування про переміни, які можуть бути зв’язані з певними особами — 
се все неустанно фігурувало в живих розмовах і газетних шпальтах, не тіль
ки в духовних кругах, а й серед світської інтелігенції, почасти навіть серед 
народних мас, в газетах всіх партій руських, в газетах польських, не тільки 
галицьких, але й заграничних, і тільки голосний скандал — крах галицької 
щадниці (сберегательная касса) відсунув сю справу, не позбавивши, одна
че, її інтересу й остроти.

І се вповні зрозуміло, і нині в своїх оглядах галицького культурного 
життя не можу я сеї сторони його поминути.

Галичина була ареною національної боротьби — з непам’ятних часів 
(бо вона й на історичну арену виступає як objectum litis між державою Ру
ською й Польською), і в сю боротьбу від самого поділу церков домішуєть
ся релігійна ворожнеча; національне почуття апелювало до найвищого, до 
чого могло тоді апелювати — до релігії, і в міру того, як національна боро
тьба загострювалася, вона ставала все більше релігійною ворожнечею, бо 
обидві були рівно упосліджені і пригнетені — і руська народність, і "грець
ка" віра, що через сей союз ставала все більше вірою "руською". Боротьба 
Польщі й Русі переходила на боротьбу "польської" й "руської" віри, що 
зарівно боронилася й історичними традиціями Руської держави, й аргумен
тами східної церкви.
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Довершення унії — спочатку формальне, нарешті реальне — дуже 
небагато тут перемінило, та й не могло перемінити. Раз релігія стала 
прапором національним і почасти соціальним (бо "польська віра" була 
разом і польською, й панською), то полагодження догматичних ріж- 
ниць не могло його знищити. На місце боротьби двох вір з ’явилася во
рожнеча двох обрядів — руського й польського, дарма що тепер вони 
обидва уважалися католицькими, дарма що католицька церква призна
ла їх рівно добрими й спасенними. Ба, хто зна, чи ворожнеча, власне, 
не стала ще більш заїлою тому, що тепер сі вороги не були вже de jure 
одвертими ворогами, уважалися союзниками, братами: на місце одвер- 
того бою йшли, з одного боку, інтриги, підкопи, з другого — огірчення 
ставало ще глибшим і гіршим, відколи сама релігія, сама католицька 
церква не признавалася до сеї релігійної боротьби. Унія була перепро
ваджена польськими кругами в дійсності для спольщення руської церк
ви; але римська курія бачила в ній тільки релігійне значіння і мала всі 
причини бути з нею обережною та оминати всього, що могло її дискре
дитувати в очах русинів, вірна принципу: per vos, mei Rutheni, orientem 
spero convertendum esse. В очах поляків унія мала значіння тільки пере
ходового степеня до латинства, recte — до полонізму, Рим же радий 
був її консервувати для заохочення інших православних. Приходилося 
полякам, сим католикам par excellence, хитрувати та лицемірити навіть 
перед Римом у своїх заходах коло полонізації унії.

Тим менше щирості могло бути в відносинах до унії з боку польської 
суспільності і церкви. З  одного боку, робилося все, щоб понизити її, зроби
ти в очах самого народу чимсь низьким, нужденним, з другого боку — 
через вищу уніатську ієрархію ненастанно виливано в напрямі латинізації й 
полонізації руського обряду. Уніатська церква не була зрівняна з латинсь
кою, зісталася непривілегійованою; її ієрархія, священики зісталися на тім 
самім рівні, що й поневіряне православне духовенство; латинське духовенст
во старалося всякими способами понизити його в очах суспільності, — ком
пліменти в роді "руська віра — собача віра", "руські церкви — гірші від 
жидівських біжниць", "Pan Bóg popa stworzył dla chłopa, a plebana dla pana' 
і т.ін. щедрою рукою розсипалися на уніятів по свіжих слідах запроваджен
ня унії*. Душохапство — хрещення дітей від уніатів на латинський обряд, 
переводи з руського обряду на латинський практикувалися широко, невва
жаючи на те, що римська курія забороняла се кілька разів від самого початку

*  Див.: Connotatio injuriarum, variorum praejudiciorum per clerum et populum ritus latini 
clero, populo et ipsimet ritui graeco cum S. Romana sede unito in diaecesibus: Leopoliensi, 
Haliciensi et Camenecensi Podoliae ab a. 1758 ad 1765 illatarum — Архив Юго-Зап[адной] 
Рос[сии]. — I. IV p. 537, 546—[54]7, 557 й ін.
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XVII в. Все роблено для того, аби понизити освіту і суспільне становище 
уніатського священства, а потім аргументовано темнотою сього священст
ва против руського обряду, за латинством. З  другого боку, через уніатську 
ієрархію старалися зблизити руський обряд до латинського і разом — мо
жливо спольщити; в сім дуже добрими робітниками було уніатське мо
нашество — василіани (рекрутовані тоді головно з поляків), що їх латинсь
кий клір протегував усякими способами й провадив на визначніші позиції в 
уніатській ієрархії; під їх управою дійсно руська церква прийшла в другій 
половині XVIII в. до сильного упадку.

Розуміється, така політика польського правительства (до 1772 р. в 
Галичині) й суспільності та латинського духовенства (що виразно розми
налася, як я сказав, навіть з бажаннями римської курії) мусила глибоко 
вражати все, що було між уніатським духовенством гіднішого, та напов
няти його недовір’ям й антипатією до польської суспільності й кліру. З  
другого боку, ся ворожнеча шляхти й взагалі всіх впливовіших верств 
мусила тим ближче зв’язувати уніатське духовенство з сільською масою, 
до котрої воно близько стояло вже своїм суспільним становищем і побу
том. Ся близькість уніатського духовенства до народу і ворожнеча до 
Польщі й латинства лишилися в значній мірі живими й по тім, коли за 
австріяцьких часів піднесено й просвіту, й суспільне становище уніатсь
кого духовенства (зрівняного з латинським), а навіть почасти й матеріа
льне (взагалі австрійському правительству не багато можна закинути на 
сім пункті, аж доки поляки не взяли в свої руки Галичини, в 60-х pp., 
сотворивши дуже міцне "средостение" між руським народом і централь
ним правительством). Се й було причиною, що в відродженні Галицької 
Русі руське (уніатське) духовенство відіграло головну й незмірно важну 
ролю. Воно репрезентувало Русь. Дійсно, нещодавно Галицька Русь була 
"sam ipopi і chłopi' у а що на "хлопа" тоді ще не зважано, тож і лишалися 
самі "popi" в рахунку. Позбавлена національних інституцій, впливових 
верств організації, руська суспільність натурально дивилася на церкву як 
на свою репрезентацію, і такою ж уважало її й австрійське правительст
во; єпископські ординаріати (консисторії) служили для нього представ
никами руського народу, руські каноніки мали до певної міри заступати 
ту шляхту, котрої руському народові все бракувало, аби в аристократич
ній Австрії він міг бути уважаним за нарід, а не за якихсь паріїв. І дійсно, 
довгий час в очах самої суспільності — яких 50-60-х, навіть 70-х pp. — 
єпископи та консисторії були провідниками русинів, авторитетами, націо
нальним ареопагом.

Але на зверхній репрезентації та авторитеті в очах консервативних 
або клерикальних елементів справа не кінчилася. Духовенство грало ве
лику ролю не тільки формально, але й дійсно, "по существу". Рух 1848 р.
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опирався головно, майже виключно на священстві; щоправда, він швидко 
завмер, але коли відновився в 60-х pp. і почав наново зміцнятися, його 
головною армією було знову священство. Перші руські професори на уні
верситетах були священики (Як.Головацький, Ом.Огоновський, 
Гн.Онишкевич), богослови в реверендах (рясах) чи сурдутах засідали на 
учительських та директорських місцях по гімназіях, на посольських лав
ках в соймі, в парламенті, проводили тодішню літературу й публіцистику; 
духовенство взяло в свої руки роботу коло освідомлення народних мас й 
увесь час, як уміло й знало, вело сю роботу; воно робило руську політику, 
воно засновувало читальні й крамниці по селах, брало першорядну участь 
в уряджуванні всяких національних маніфестацій більших й менших, в 
заснуванні й розвої культурних і економічних інституцій і т.ін. І се все в 
значній мірі триває й досі. Невважаючи на те, що руська світська інтелі
генція почала останніми часами в Галичині множитися значніше і "цивілі" 
стали відігравати виднішу або переважну ролю в деяких галузях суспіль
ної роботи, духовенство й досі становить ще головний контингент в русь
кій культурній організації, у всіх партіях, вийнявши тільки радикальну, 
що від самого свого початку стала коли не на ворожім, то на неприхиль
нім до духовенства становищі. Пригляньмося тільки деяким сторонам на
шого галицького життя.

Почнемо від політики; хоч і як се дивно звучить: духовенство і полі
тика, а проте духовенство й тепер грає першу ролю і в політиці, й се 
дійсно його обов’язок — поки нарід не має інших провідників. До органі
зації останніх виборів, як я вже згадував, ініціативу дало духовенство і 
перевело їх головно під своїм проводом; маса виборчих процесів против 
духовенства, арештування священиків й всякі знущання над ними з боку 
політичних противників руського народу самі вже дають зрозуміти вели
ку політичну ролю духовенства. Але діяльність духовенства не обмежу
ється такими виїмковими, воєнними, щоби так сказати, хвилями в житті 
народу. І звичайне політичне життя спочиває звичайно в руках священи
ків. Скликається віче, коли воно не радикальне спеціально, — хто ре
презентує на нім інтелігенцію? — духовенство; збереться політична нара
да — хто на ній зібраний? — священики! Рухається десь громада, пере
водить вибори, скидає старостинських заушників, вибирає добрих гро
мадян до управи — хто зорганізував се все, хто є творчим духом сеї 
переміни? — переважно священик, чи то на чолі сього руху, чи ззаду 
його, щоб не дражнити властей, кермує ним. І се не тільки в дрібній лока
льній роботі (розуміється — найбільш важній); зайти коли-небудь на 
якусь "довірочну" політичну нараду у Львові з цілого краю — певне, як 
не 9/ Ю, то 4/ 5 зібраних — священики. Тої групки незалежних цивілів, що 
беруться до політичної роботи (особливо адвокатів — кілька років тому
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голошено, що в політиці починається ера адвокатів), ледве вистає на про
відників, тимчасом як переважну частину роботи коло організації й полі
тичного освідомлення мас ведуть священики. Те ж саме побачимо, коли 
перейдемо до сучасного просвітнього або економічного руху між галицьки
ми русинами. Певно, не менше як 90% читалень по селах було зав’язано з 
ініціативи священиків; вести читальню, розуміється, трудніше, ніж засну
вати її, і дуже значна частина сих читалень зістається на папері або ледве 
животіє; але й із тих читалень, що дійсно живуть і розвиваються, певно, 
далеко більше половини живуть і розвиваються під проводом своїх свяще
ників; звичайно такий священик є голова читальні, спомагає її чим може, 
часто відвідує або й читає в ній і т.ін. Новіший крамарський рух: заходи 
коло помноження крамарів — селян, селянських склепів (лавок), чи то 
колективних, громадських чи удержуваних самими селянами на власну від
повідальність (рух сей має на меті емансипувати село від жидівських кра
марів), як також і заснування селянських і більших окружних щадниць (кас) 
і шпихлірів (хлібних магазинів), теж має гарячих адептів і проповідників у 
священиках. Зрештою, зайдіть на збори чи "Просвіти", чи "Народної тор- 
говлі", чи "Дністра", чи й самого Товариства ім. Шевченка — побачите свя
щеників досить.

На полі літератури й науки останніми часами, завдяки повишеним ви
могам, "цивілі" взяли перевагу і натурально — бо священикам на селі чи й 
по містах, зайнятих своїми справами, трудно на тім полі з ними конкурува
ти, але завсіди й тут священики займають позицію — особливо в публіцис
тиці, почасти і в красній, і популярній літературі та науці. А дуже важну 
ролю відіграють іще як передплатники й покупці продуктів літературної 
діяльності. Най у нас яка часопись чи видавництво заманіфестується воро
жо для духовенства, побачить воно!..

Громадська діяльність, політична й просвітня, стала першим обов’яз
ком руського священика і в суспільній опінії нею оцінюється моральна вар
тість кождого з них в руських кругах; не питають, чи багату має парафію, 
чи дуже битий в теології й красномовний в проповідях, але чи добрий пат
ріот і чи "робить у громаді". Під впливом сеї опінії робиться моральна пре- 
сія навіть і на більш байдужих членів духовної верстви (а їх, певно, біль
шість), а буває нерідко й так, що діти священика, доходячи вже розуміння 
доброго й злого, сини чи доньки, впливають на батьків у сім напрямі або 
пробують робити за них сю роботу на селі.

Ся громадська робота священиків тим важніша, що їх наразі майже 
ніким заступити, бо світська інтелігенція — се переважно урядники, зале- 
жені, настрашені; народні учителі — стероризовані й того гірше, і з них 
невеликий процент відважується братися навіть до такої безневинної робо
ти, як закладання й провадження читалень, бо й за се можна бути окрича-
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ним москвофілом чи радикалом і перенесеним "на Мазури" (в Західну (поль
ську) Галичину); священик же досить незалежний — його не можуть ані 
перенести, ані віддалити без його волі, та й забезпечений він хоч і не дуже1, 
а все ж має що їсти. Між самим селянством інтелігенції небагато, бо сіль
ське шкільництво стоїть у нас взагалі дуже лихо... І в результаті все обер
тається коло того — яке в селі і взагалі в повіті священство, чи багато між 
ним патріотів, енергічних і здібних людей, чи ні; в першім разі повіт руха
ється політично, просвітньо, економічно, в другім — повіт звичайно спить 
блаженним сном; кілька "радикальних повітів", де утворилася сільська сві
дома, антиклерикальна інтелігенція, що потрафить сама жити, без проводу 
священиків, в рахунок не йдуть поки що: їх всього лише кілька, та й сей рух 
не завсіди тривкий, як показали деякі приклади, що часом повіт зревольту- 
ється радикальною організацією, але згодом зовсім підупадає (як Снятин- 
ський).

Таке становище й значіння руського духовенства в політичнім і культурнім 
житті в Галичині, з одного боку, було причиною, що вся руська суспільність 
дуже інтересується його долею, з другого боку — зі сторони противників її 
розвою воно викликало цілий ряд заходів до того, щоб звести духовенство 
з його теперішньої позиції. Відколи Галичина перейшла фактично під повну 
власть і управу польської шляхти (центральне правительство, маючи запев
нену підмогу польських послів у парламенті, віддало за сю ціну Галичину в 
повну власть польської шляхти, так що міністри нерадо мішаються в гали
цькі справи), — сі заходи виступають дуже виразно й укладаються в цілу 
добре обраховану систему, хоч, може, й не всі виконавці розуміють її ці
лість. Притім, страхаючи центральне правительство і римську курію моск
вофільством і симпатіями до православія уніатського духовенства, польські 
верховодники встигли зробити і їх прихильними до своєї системи2. Ми по
пробуємо зазначити тут кілька головніших моментів із неї.

Почнемо з дуже голосного свого часу факту — реформи василіан. Вище 
я згадував, яку ролю в руській церкві відігравали василіани за часів Речі 
Посполитої: рекрутовані в значній мірі з поляків, вони були головними при
служниками латинізації й полонізації уніатської церкви, і для того ними 
обсаджувано всі вищі ієрархічні місця; за австріяцьких часів вони стратили

1 Священики мають церковний Грунт, середньо рахуючи — 50-60 моргів (морг =  3/ 4 
десятини), а часом і 100, платню (конгруу) — 300 до 400 злр. на середніх парафіях, 
часом деякі натуралії й доходи з парафії, не зовсім незначні: селяни взагалі люблять церк
ву й радо дають, коли задоволені з священика.

2 Треба знати, що польське "средостение" існує в відносинах русинів не тільки до
Відня, але й до Риму, бо уніатські єпархії залежать від колегії de propaganda fide, а на чолі 
її стоїть польський кардинал Лєдоховський.
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своє значіння. 1882 р. переведена їх реформа: управу василіанських мо
настирів передано єзуїтам на неозначений час, і від того часу й досі васи- 
ліани зістаються під управою єзуїтів, невважаючи на депутації, протести 
і всякі заходи русинів. На чолі реформованих василіан поставлено недав
но графа Шептицького — поляка з аристократичної родини (його мати з 
славної родини Фредрів), дуже молодого ще чоловіка, що кілька років 
тому за дозволом папи перейшов на руський обряд і постригся; се могло 
тільки зміцнити підозріння русинів щодо ролі, призначеної наново васи- 
ліанам: отворити через них дорогу полонізації й латинізації в саму середину 
руської церкви. Слідом показалися змагання розширити якнайбільше впли
ви василіан. Минулого року, ще за життя неб[іжчика] митрополита, в 
управу василіан передано львівський дівочий інститут, що перед тим був 
під доглядом білих священиків. Разом з тим в польських газетах почали 
бити на ґвалт, що духовна семінарія львівська має невідповідний дух і 
напрям та що її треба віддати в управу василіанам. При кінці 1898 р. 
появилася поголоска, й дуже уперто пропагувалася, що ректором семіна
рії буде іменований один з василіан о. Філяс. Заразом виринули ще дві 
кандидатури василіан на єпископські катедри — сього ж о. Філяса на 
львівського вікарія, чи, властиво, — дійсного управителя львівської мит
рополії побіч дуже старого й немічного Куїловського, котрого приготува
ли на митрополію, а згаданого гр[афа] Шептицького на станіславську 
єпархію. Шептицького дійсно вже заіменовано, іменуванню вікарія спро
тивився митр[ополит] Куїловський, а як буде з іменуванням о. Філяса 
ректором, іще не знати.

Ми підійшли тут до іншої важної справи — політики в доборі кандида
тів на катедри. Між львівськими митрополитами й перемиськими єписко
пами сього століття взагалі небагато можна знайти прихильників Польщі; 
противно, деякі уславилися як визначні руські патріоти, от-як перемиський 
єп[ископ] Снігурський, перемиський, потім львівський Гр.Яхимович або 
такий рішучий неприхильник поляків, як львівський Литвинович. Тільки 
від 70-х pp., під впливом перемін в управі краю, починають виходити на 
галицькі катедри інакші люди — або поляки, або прихильники "угоди" з 
польською політикою — як перемиський єпископ Ступницький, львівсь
кий Сильвестр Сембратович, станіславський, а тепер львівський Куїловсь
кий і його наступник гр[аф] Шептицький.

Разом з тим велися заходи й безпосередньо коло священства. Корис- 
таючи з помочі всесильної тоді ліберальної німецької (чи жидівської) пар
тії, розширено право нагляду світських властей за діяльністю священиків. 
Для ослаблення тісних зв’язків з світською інтелігенцією, для зуження ду
хового обрію духовенства мало послужити кілька розпоряджень: богосло
вам заборонено учащати на виклади інших виділів без спеціального дозво



Листи з-над Полтви 149

лу1; руський семінар у Відні, де руські богослови могли найближче знайо
митися з сучасним культурним і духовим життям, розв’язано з поводу того, 
що звісний слов’янофіл Раєвський (священик російського посольства у 
Відні) нав’язав зносини з богословами, — отже під окликом боротьби з 
москвофільством, але дійсна ціль вийшла зараз наверх, бо разом з розв’я
занням руської семінарії в Відні заповіджено розв’язання львівської голов
ної духовної семінарії, а заснування єпархіальних семінарій у Львові, Пе
ремишлі і Станіславові. Таким чином, у Львові мали пробувати тільки бо
гослови львівської єпархії, значить, більша часть священства повинна була 
відбувати студії у малих провінціальних містах, зовсім здалека від усякої 
стичності з університетом, без можливості, хоч би скупої, слухати сторон
ні, університетські виклади. Сі єпархіальні семінарії досі не увійшли в жит
тя, але новий станіславський єпископ Шептицький, як зачуваємо, гаряче 
спочуває сій ідеї. Для львівської ж семінарії, як я вже згадував, зарисува
лася останніми часами перспектива, що її візьмуть у свої руки василіани.

Се має певний зв’язок з іншою многоважною справою — справою без- 
женності (безбрачия) священиків, целібату. Важність сеї справи кождому 
ясна: шлюб зв’язує священика з суспільністю, держить його завсіди в курсі 
суспільних змагань й інтересів, робить його більш вражливим і чутливим на 
людське горе й інтереси, забезпечує його моральність; безженність мала й 
має на меті відірвати священика від суспільності й зробити його виключно 
слугою церкви чи ієрархії; щодо руських священиків спеціально — се зна
чило б їх відірвати від національних інтересів і зробити більш прихильними 
до нових латинізаційно-полонізаційних напрямів. Се робить зрозумілим, 
чому безженність в останніх часах дуже сильно пропагується в Галичині 
згори і чому вона стрічає таку сильну антипатію в суспільності і в самім 
священстві. Заходи коло розширення її можна запримітити ріжні. Безпе
речно, вона сильно пропагується в львівській семінарії, й знаходяться хоч 
нечисленні, але й не зовсім незначні групи богословів, що висвячуються 
безженними. В Римі існує спеціальна духовна семінарія для русинів, де їх 
по укінченні студій святять безженними — се, отже, спеціальне "сімени- 
ще", уживши тутешнього (тепер уже малоуживаного) слова, безженності. 
На галицькім синоді 1891 p., скликанім С.Сембратовичем, духовенству була

1 Щоб зрозуміти добре значіння сього, треба знати, що виклади теологічного факуль
тету містять в собі самі лише чисто богословські науки, без тих загальних дисциплін, які 
містить програма духовних академій в Росії (всесвітня й державна історія, історія літера
тури, філософські науки і т.ін.); таким чином, богослов, котрому забороняється ходити на 
чужі виклади, зістається при тій загальній освіті, яку він виніс з гімназії (спеціальних 
духовних середніх шкіл в Австрії нема, і на богословський факультет вступають по скін
ченні гімназій); дозвіл слухати науки на філософічнім факультеті дається досить скупо.
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предложена постанова про целібат; але духовенство однодушно спротиви
лося їй і відповіло постановою, що боронила шлюб; ся постанова була на
віть потім де в чім ослаблена щодо стилізації при публікації синодальних 
постанов. Ся маленька подробиця характерна, бо показує, що, невважаю- 
чи на опозицію священства, гадка про целібат не пропала. І дійсно, клери
кальні польські часописи не залишають при нагоді вилазок і нападів на 
жонате священство, а і в вищих сферах на жонате священство дивляться 
скоса. Коли в останніх місяцях з руських кругів підносилися кандидатури 
єп[ископа] Чеховича на митрополита, а каноніка Чапельського на вікарія, 
ті кандидатури збито тим, що се були удовці, а не безженні священики. І в 
замірі передати львівську семінарію в управу василіанам добачають також 
гадку про ширення целібату.

В зв ’язку з сими заходами коло духовенства й ієрархії треба поста
вити інші — про скріплення латинства й полонізму серед самої пастви. 
Поруч латинського душохватства, що не перестало, невважаючи на нове 
розпорядження курії (в 60-х pp.), що збороняло переходи з обряду на 
обряд і хрещення дітей на інший обряд, — розпочалися заходи для кон
сервування "латинників" в руській часті Галичини. Сі латинники, себто 
римо-католики, по більшій часті — такі похватані, в меншій — зайди з 
польських або інших католицьких країв, на селах, властиво, гіо народ
ності русини, а дуже малими хіба виїмками; по-польськи вони не вмі
ють і від руської людності їх відріжняє тільки обряд. Щоб не дати їм 
зовсім засимілюватися і полонізувати їх через латинство, в останніх ча
сах розвинуто широку діяльність коло ставлення kościółków, приписних 
римо-католицьких церков по селах Східної Галичини. Діло в тім, що в 
Східній Галичині латинські парафії, при малім проценті латинників, іс
нують зрідка, обіймаючи по кілька або й по кількадесят сіл, і у латинни
ків ходити до такого костелу з подальших сіл нема ані охоти, ані спро
можності. Щоб здержати їх від ходження до уніатських церков, будуть 
по селах приписні костели, куди на кілька тижнів раз приїздить свяще
ник, а в інші свята мають сходитися люди й відправляти godzinki самі; 
при тім всякими способами впливають на них, аби не ходили до церкви. 
Ревним діячем в будові сих костелків був недавній львівський (латинсь
кий) вікарій кн[язь] Пузина (тепер єп[ископ] краківський); з недавно 
оголошеного справоздання одного з сучасних діячів на тім полі 
кс[ьондза] Громницького показується, що останнього року (1898) було 
зібрано зі складок коло 10 тис[яч] гульд[енів] і роздано з них запомоги 
на будову 31 костелка в руській Галичині; до сього треба дорахувати 
великі суми, що ложать на се польські поміщики, й інші джерела. Зара
зом в поміч парафіальному латинському духовенству посилаються мо- 
наші місії, особливо єзуїтські, на котрі тепер звернено затривожену увагу



Листи з-иад Полтви 151

в руських кругах, а для зміцнення латинства має заснуватися нове ла
тинське єпископство на Покутті — здається, в Коломиї.

Виховання руської інтелігенції, прихильної Польщі й римському като
лицизму, має на меті орден змертвихвстанців (Z  martwychwstania Pańskiego), 
заснований польськими патріотами в 30-х роках сього століття з польсько- 
месіаністичними цілями. У Львові сей орден має конвікт, куди ириймає 
задурно хлопчиків русинів для виховання в згаданім напрямі. Під прово
дом свого давнішого настоятеля Смоліковського і особливо кс[ьондза] 
В.Калінки (звісного польського історика) орден сповняв сю свою задачу 
дуже зручно, але по смерті Калінки якось, здається, підупав.

Коли до сього додати ще вічні нарікання з боку русинів на польську 
суспільність і адміністрацію, що вони підкопують повагу руського свяще
ника, зневажають руський обряд, не шанують руських свят, взагалі хочуть 
на кождім кроці дати відчути нижчість "руської" віри; що священики патрі
оти підпадають всяким "секатурам" (переслідуванням) від власті й суспі
льності, що польські поміщики, маючи право презенти, пильно уважають 
на "благонадежність" кандидата з свого погляду і взагалі уживають своїх 
коляторських впливів в сім напрямі*, то сього вистане, аби зрозуміти тепе
рішнє загрожене становище руської уніатської церкви.

Переглянувши заходи для ослаблення впливу священика, відірвання 
його від суспільних і політичних інтересів та всяких пресій на нього в на
прямі сучасної польської політики — зі сторони, я не можу замовчати і тих 
внутрішніх течій серед самого священства, котрі можна помітити останніми 
часами, а котрі ведуть теж до відокремлення духовенства від суспільності, 
до утрати теперішньої многоважної ролі в суспільно-політичнім житті, до 
замкнення його в клерикальну касту. Сі напрями виходять із хибного розу
міння становища священика в суспільнім руху й надмірного клерикалізму, 
що прохоплюється у декотрих, правдоподібно — меншості священства, 
але у всякім разі являється досить небезпечним симптомом.

*  В Галичині кандидатові на парафію "дає презенту" або місцевий "колятор" — помі
щик, або намісництво (в селах камеральних — "государственных имуществ", або консис
торія (де поміщик нехристиянин, — як тепер множиться число поміщиків жидів, що ску
повують землю від шляхти); переважну більшість парафій презентують поміщики. Коли 
опорожнюеться парафія, священики, що хотять її дістати, формально подаються до кон
систорії, неформально — удаються до колятора; консисторія потім дає йому пропозицію — 
представляє реєстр кандидатів, котрі могли б дістати парафію, і з них колятор дає одному 
презенту. Коли б до 6-ти місяців не дав, то, властиво, його право презентування на сей раз 
вигасає, але в дійсності можні поміщики часом і по кілька літ не дають презенти, випробо
вуючи кандидата або чекаючи, аби трапив йому під мислі, а консисторія чекає .Такий коля
тор обов’язаний до певної часті видатків на будову або перебудову церкви (конкуренція), 
а часом зобов’язаний ерекціональною грамотою до певних натуральних датків священику.
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Заговоривши про клерикалізм, я мушу пояснитися; сей термін не 
належить до ясно і однаково для всіх зрозумілих, і тим можна поясни
ти, що мені доводилося чути від священиків: ми мусимо бути клери
калами. Я розумію (як і інші) під клерикалізмом, коли не уміють від- 
граничити сферу церковності від інших сторін людського, суспільного, 
політичного, культурного життя, та з становища виключної церковності 
(кажу — церковності, не релігії, бо релігія і церковність зовсім не одне 
і те саме) пробують орієнтуватися в сих сферах. Очевидна-бо річ, що 
уложити в рами церковності ціле людське життя неможливо, як немож
ливо людині молитися 24 години денно, як не можна цілий світ пере
творити на монастир. Удержати в клерикальнім напрямі якусь цілу сус
пільність можна або задержавши її на дуже низькім рівні духового роз
вою, або призвичаївши до зверхньої покірності, гіпокризії, себто ціною 
сеї покірності здеморалізувати. Можна задержати в своїй управі певну 
частину суспільності, н[а]пр[иклад], найменш освічені маси, але тоді 
прийдеться за них вести вічну боротьбу з усім поступовішим, свобідні- 
шим, щирішим в сій самій суспільності. Не забуваймо при тім, що наш 
нарід належить до двох церков, і налягати на церковні ріжниці, пропа
гувати церковну ексклюзивність — значило б причинятися до відлому 
галицької Русі від решти України-Русі, речі згубної для нашого народу 
(а що церковна ріжниця може привести до такого розлому, маємо страш
ний приклад на хорватах і сербах, двох частинах того самого народу, що 
через церковну й інші зв’язані з сею культурні ріжниці стали собі запек
лими ворогами). Очевидна річ, що ані першого, ані другого, ані третьо
го ніякий щирий і правдивий патріот, хоч би він був і священиком, не 
може бажати для свого народу. Супроти того кождий розважний свя- 
щеник-патріот, на нашу гадку, мусить перед своєю совістю поставити 
дилему: або зістатися тільки слугою церкви й олтаря й сказати собі: 
політика, національний, просвітній й інший рух — не моя річ, я не мі
шаюся до них; або сказати собі: я почуваю перед своїм народом обов’я
зок робити й на тих полях, бути в своїм селі провідником і політичним, 
і національним, і просвітнім, але я буду священиком в церковних спра
вах, в справах же політичних, чи просвітніх, чи яких інших — тільки 
громадянином, як кождий інший, кермуючися інтересами народного 
розвою й поступу. В інтересах нашої суспільності, до того наразі й не 
маючи ким заступити духовенство на ниві народної роботи, приходиться ба
жати, аби якнайбільше священиків ішло сею другою дорогою, і якнай
довше не розривало свого союзу з світською інтелігенцією та не зами
калося в тіснім крузі чисто церковних інтересів. Але вже просто жадати 
має право суспільність наша від священства, аби у всякім разі з тієї 
дилеми не виходило, не тільки в інтересах народних, але й релігійних.
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По сім поясненні я вертаюся до розпочатого — до тих напрямів всере
дині самого духовенства, що розминаються з вищепоставленою дезидера- 
тою. Я спинюся на кількох прикладах з ріжних сфер, що можуть вистати 
для ілюстрації.

Почну з політики. Торік були в повітах Тернополі—Збаражі—С калаті 
вибори посла до Державної Ради. Кандиду вали два русини — независи- 
мий д-р Франко і правительствений д-р Гладишовський; д-р Франко був 
кандидатом радикалів, але й руський центральний комітет не поставив против 
нього свого кандидата, хоч не підпер виразно і кандидатури д-ра І.Франка; 
польських серйозних кандидатів не було зовсім. Що ж сталося? Духовен
ство взяло дуже діяльну участь в виборчій акції і — агітувало за правитель- 
ственим кандидатом, хоч само належить до опозиції. Чому? — тому, мов
ляв, що д-р І.Франко є атеїст чи ворог церкви; тому сі політичні проводирі 
народу в його боротьбі з сучасним польсько-шляхетським режимом відда
ли свої голоси на кандидата, поставленого сим самим режимом. Огірчення 
між народом і поступовішою інтелігенцією було чимале і — справедливе; 
щоправда, завинив тут і центральний комітет своєю невиразною політи
кою, і руська преса, що юдила цілий час на д-ра Франка; в обороні свяще
ників можна сказати, що вони були подражнені вже віддавна тактикою 
радикалів, що часом досить нетактовно задиралися з духовенством, але 
очевидна річ, що се не здіймає відповідальності з тих, що беруться прово
дити народ: вони перенесли церковні інтереси на політичний Грунт, прило
жили до політичного діяча клерикальну міру і — опинилися в конфлікті з 
політичними інтересами своєї суспільності, свого народу.

Перейдім на інше поле — культурне. Тут дуже характерні відносини 
зарисувалися між клерикальними елементами галицького духовенства і на
шим журналом; вони остільки типові (бо з певними змінами, в менш харак
терних формах могли бути сконстатовані й давніше, і пізніше, з інших на
год), що варто трохи коло них спинитись.

Щойно по перших оголошеннях про "Вістник", нім вийшла перша книж
ка його, надруковано в "Душпастирі", львівськім духовнім журналі в ч.20—[2]1, 
1897 (з 15 (27) XI, с. 488) "Отвертий лист до всіх П[анів] Т[оваришів] 
Священиків, членів Товариства імені Шевченка" від священства Олесько- 
го конференційного кружка, виданий з тої причини, що в складі редакції 
появилося ім’я д-ра Франка: священиків завізвано, аби постаралися запо
бігти уміщенню в "Вістнику" статей антирелігійного змісту, і якби їх інгерен- 
ція не мала успіху — виступали з Товариства. Редакція "Душпастиря" за
явила свою солідарність з сим листом і зажадала "прилюдного заявления, 
що у "Вістнику" не будуть міститися жадні антирелігійні статті". По виході 
першої книжки зараз же (в 1 ч. "Душпастиря" 1898 р., с. 43—48) появи
лася стаття о. Пл. (Філяса, пізнішого кандидата на львівського суфрага-
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на), де сконстатовано, що страхи священства справдилися: в "Вістнику" 
появився "Дневник Адама" Твена, в котрім автор доглянув "кпини з Богом 
об’явленої історії біблійної", бо тут ся історія "виступає обнаженою зі вся
кого надприродного характеру", а що "з речей, Богом об’явлених, строїти 
собі гумореску" не можна, то автор* прикладає до "Вістника" постанову 
львівського синоду про книжки, котрих "не можемо приймати, передпла
чувати, читати, в домі тримати, яким-небудь чином їх спомагати, з ними 
солідаризуватися". Запечатавши тим способом сю справу (по приватному 
поясненні редактора "Душпастиря", ся клятва на "Вістник", до повноти 
котрої бракувало хіба наказу спалити коли не редакторів, то бодай сам "Віст
ник" на ринку рукою публічного ката! — ся клятва мала бути тільки пере - 
сторогою для редакції!), автор в кінці статті пообіцяв вгіравді "зрегабілі- 
тувати в народі честь" (редакторів), якби вони поправилися, але що редак
ція, видко, не знайшла в чім каятися перед в[се]ч[еснішим] отцем, то спра
ва "Вістника" була скінчена: в духовних кругах львівських голошено, що 
"Вістник" заборонений для духовенства, і агітовано против нього, а клери
кальний листок для народу "Посланник" з нагоди закупна кам’яниці 
Тов[ариством] Шевченка повідав urbi et orbi (ч. 24, 1898 р., с. 10), що ce 
Товариство "в своїм місячнику ("Вістнику") стаєсь розсадником безвір’я і 
всякої мерзості і погані, яке з безвір’я родиться. В тім органі підкопується 
віра неусипно і систематично, плюгавиться слуг Божих в спосіб так гидкий 
і мерзосний, що вже й сам диявол не міг би нічого лучшого видумати для 
свого царства тьми".

Сильно сказано, нема що казати! Читачам нашого "Вістника", певно, 
цікаво було б знати, в яких саме статтях догляділи галицькі душпастирі ту 
диявольську роботу? Сю цікавість можемо задоволити до певної міри, вка
завши ті статті "Вістника", що були досі інкриміновані в духовних сферах. 
Про "Дневник Адама" я вже згадав. Потім викликало велике роздраж
нення між священиками і громоносну статтю о. Ломницького в "Галичани- 
ні" оповідання О.Кобилянської "На полях", властиво, маленький епізод, 
де оповідається про галабурду, зчинену в церкві п’яною жінкою священи
ка. Я думаю, що оповідання нічого не стратило б від того, якби не мало 
сього епізоду, але раз авторка вложила його сюди, не виджу причини свя
щеникам попадати в роз’ярення від нього. Я спитаю, чи заперечать вони 
категорично можлив і ст ь  подібного драстичного факту в темній, мало
культурній Буковині? Я підозріваю, зрештою, що й буря піднялася тому

*  Забувши, очевидно, в тій хвилі наші коляди, що теж часом "обнажають" історію з 
надприродного характеру, або роблять гумореску з подробиць біблійної історії, а проте 
протягом століть спі ваються  в католицьких церквах,  не викликаючи ні в кім 
почуття образи релігійного чуття.
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тільки, що авторка не написала виразно, що сей епізод не дотикається га
лицьких уніатських священиків. Коли в "Зорі" друкувалися "Per pedes 
Apostolorum ', де драстично, навіть карикатурно змальовано було негативні 
сторони в житті задніпрянського духовенства, сим, скільки пригадую собі, 
галицькі священики не образились. Зате на все, що може дотикатися гали
цьких, вони показують надмірну дражливість. Священик-шляхтич у "В 
чужім гнізді" Чайківського, богослови в "Аргонавтах" і тому подібні інші 
хоч би як безневинні негативні типи чи подробиці з життя священства — 
зараз викликають крики, що тут підкопують повагу духовенства і т.ін. Тут 
відзивається зле зрозуміле почуття гідності свого стану; на оправдання 
можна хіба сказати, що духовенство у нас подражнене тим підкопуванням 
поваги руського священства, про котре я згадував уже; але такою надмір
ною дражливістю священство може зраджувати й своїх людей. Дбаючи, 
аби в їх кругах не було слабих і негідних членів, щиро працюючи на народ
нім полі, духовенство далеко скорше піднесе свою повагу, ніж такими пре
тензіями на нетикальність в літературі.

Нарешті третє — се оповідання "Муха" в І кн. "Вістника" за сей рік, 
за котре о. Ю. Дуткевич ставив інтерпеляцію на загальних зборах Товариства 
ім. Шевченка, називаючи се оповідання неморальним. Та коли ся делікатно 
написана історія публічної дівчини в образі мухи могла замість вражіння 
дотепної гуморески викликати якісь неморальні гадки або замутити чиєсь 
моральне почуття, то се вже, мабуть, не вина автора.

Отеє б були й усі досі занотовані прояви диявольської роботи в "Віст- 
нику". Але ся робота, видно, не обмежається "Вістником", а проявляється 
і в нашім науковім руху, що звичайно так тішить щирих синів нашого на
роду.

В тім же "Душпастирі" (1898, ч.З—4) виїхав з нагоди III т. "Етногра
фічного збірника" о. Ю.Д[уткевич]; згадавши про деякі порнографічні под
робиці в поданім тут матеріалі, вс[е]ч[есний] кореспондент похвалився 
перед читачами, що спалив сю книжку, а іншим радить не купувати або, 
купивши, умістити в осібній замкненій шафці, з труп’ячою голівкою й на- 
писсю "смерть"1, і закликав до Товариства Шевченка, як воно може вида
вати "таку погань"!

Думаю, що наведені приклади сих нападок і дезидерат на адресу пись
менства і науки не вимагають довших коментарів. Кождому ясно, що ані 
література, ані наука не можуть приладитися до сих вимог, не зрікшися 
першої умови свого здорового розвою — свободи досліду й свободи твор
чості. Ані науки, ані штуки не можна знівелювати до рівня і вимог шкіль

1 Чи не тримає пов[ажаний] автор в подібній шафці й Біблії, де (в Старім Завіті) є 
теж речі, що не конче надаються до читання дітям?
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них читанок, не можна сказати: вибирайте самі моральні теми, промовчуй
те все дражливе, не говоріть жартівливо про поважні речі, не зачіпайте 
священства, шляхти, війська, правительства, професорів і т.д. в безконеч
ність, бо се все дражнить ту чи іншу впливову чи поважану суспільну вер
ству і т. ін. Правда, можна штучно сотворити науку з виключно "благона
меренными" темами, журнали з читанковим змістом, але сі штучні утвори 
можуть тільки вегетувати, а підоймою народного розвою ніколи не можуть 
бути. Розуміється, суспільність мусить боротися з ексцесивними, хоробли- 
вими проявами в письменстві чи в штуці, але сих прикмет ніхто незасліпле- 
ний певно не добачить в наведених вище, інкримінованих фактах.

Щоправда, в піднесених голосах я зовсім не думаю бачити гадки всьо
го нашого священства; я тямлю, що ані "Душпастир", ані "Посланник" не 
можуть уважатися такими загальними органами; я тямлю, що найбільш 
популярний і впливовий клерикальний орган "Прапор", скільки знаю, — 
не виїздив ніколи з подібними гадками. Але й піднесені голоси показують, 
що клерикальний напрям в тім значінні, як я вище пояснив, дійсно має між 
духовенством своїх репрезентантів, і то навіть між народовцями-патріо- 
тами.

Я мушу признатися, що навіть саму по собі досить безневинну тенден
цію — до організування духовенства в ріжні виключно священичі товарист
ва, кружки і т.д., що дає себе сильно знати останніми часами, я теж не 
уважаю здоровим проявом, оскільки ся тенденція веде до відокремлення 
духовенства в осібну клерикальну касту. Свою організацію священство і 
без того вже мало. Потребу до сконсолідування духовенства бачили в тій 
боротьбі, що її я вище описував. Але, на мій погляд, духовенство мусить 
шукати опори проти сих атак в якнайтіснішім союзі з народом, з народною, 
патріотичною інтелігенцією; коли народ буде чути, що духовенство не є 
клерикальним status in statu, з своїми осібними цілями й інтересами, а кість 
від кості і плоть від плоті народного організму, одушевлене тими ж змаган
нями для народного розвою й добра, то всякі політики ворогів будуть йому 
не страшні. Інакше, замикаючись в ексклюзивну клерикальну касту та орі
єнтуючись у всім виключно клерикальними інтересами, воно мусить зійти 
на те становище, на яке зійшло, напр., православне духовенство в Росії, 
католицьке в Італії або Франції — клерикальної касти, що її дуже мало 
поважають в тих сферах, які репрезентують властиве народне життя, його 
розвій і поступ, та числяться з нею не як з позитивною, а негативною си
лою, ворогом свобідного розвою й поступу. Ми не бажали б сього нашому 
священству, цінячи в нім поступові, патріотичні, народолюбні елементи, 
знаючи між ним незвичайно ревних і корисних робітників на народній ниві, 
правдивих приятелів народу й подвижників національної ідеї; ми б бажали 
противно, щоб сі елементи зростали, щоб цілий загал духовенства йшов у
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сім напрямі, зістаючися в тіснім, нерозривнім союзі з народом і світською 
інтелігенцією на ґрунті народного поступу та не даючи себе заманити впли
вами й приманами, що йдуть з ріжних боків, на шлях клерикальної ексклю- 
зивності.

Але годі про се. Річ очевидна, що в таких критичних обставинах остан
ні переміни в ієрархії галицької церкви мусили викликати той загальний 
інтерес, про котрий я вже згадав.

Неб[іжчик] С.Сембратович був сам по собі дуже інтересним і новим 
явищем в історії галицької церкви. Його попередник на митрополії — його 
стрий Иосиф Сембратович, чоловік правого характеру, в політику не мішався 
й новим впливам щодо зближення руської церкви до полонізму й латинства 
був неприхильний. Діяльність Наумовича, що закінчилася переходом се
лян з Гниличок на православіє, перехід численних священиків галичан в 
Холмщині на православіє, в зв’язку з скандальними політичними процеса
ми москвофілів (процес О.Грабар), дали спроможність зневірити до гали
цької уніатської церкви й ієрархії віденські й римські круги, закинути анти- 
католицькі й антидержавні тенденції руському духовенству. М[итрополита] 
Иосифа забрано до Риму й змушено до резигнації (1882), на його місце 
іменовано адміністратом митрополії, а потім і митрополитом його свояка 
Сильвестра. Сильвестр родивсь 1836 р. в Лемківщині, на західній границі 
Русі, що визначається зарівно кепською рущиною, як і сильним національ
ним почуттям; воно було і в небіжчика безперечно. Освіту свою він закін
чив у Римі, пізніше був професором Львівського університету, здобувши 
тут репутацію доброго богослова. В національних справах він хилився біль
ше на сторону народовців, ніж москвофілів, 1879 р. видав молитовник в 
народній (більш-менш) мові, але в пізнішій боротьбі з фонетикою став по 
стороні етимологістів, і ми тепер маємо дві урядові правописі — фоне
тику в світських урядах і етимологічну в духовних. В загальних справах був 
він сильним клерикалом і в своїм журналі "Сіон" остро нападав з сього 
становища на українсько-руську літературу взагалі й Шевченка спеціаль
но. В церковно-політичних справах був прихильником нового напряму — 
зближення руської церкви до латинства і союзу з теперішньою польською 
суспільною ієрархією. В рік його вступления на митрополію переведено 
реформу василіан; 1891 р. відбувся згаданий синод, котрого головною спра
вою мало бути запровадження целібату; в соймі виступав він гарячим реч
ником польсько-руської угоди, а 1896 р. забрався був до організації клери- 
кально-правительственої партії духовенства, але провінціальне духовенст
во (як я згадував в І листі) як один муж заявилося против того.

Його інтенції в польських кругах дуже цінено, але закидали йому брак 
енергії: що не вмів попровадити духовенство в напрямі своєї політики; та
кий був осуд діяльності небіжчика, взагалі кажучи, в польських органах.
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Дійсно, серед духовенства, як і серед суспільності руської взагалі, церков
на політика С.Сембратовича була дуже непопулярна, і якраз на часи його 
угодової політики припадає розбудження опозиційного духу й національної 
роботи серед русинів взагалі й духовенства спеціально. В польських кру
гах, очевидно, мали таку гадку, що духовенство можна звести з сеї дороги 
на угодову розпорядженнями і карами, тому по смерті небіжчика почали 
шукати кандидата того ж напряму, що й небіжчик, але "з енергією". Такого 
кандидата, очевидно, угледіли в згаданім уже вище гр[афі] Шептицькім. 
Але що з причини молодості сього кандидата відразу на митрополію його 
пропонувати не відважилися, тож виступили з комбінацією — перевести 
на митрополію старого станіславівського єпископа Юліана Куїловського, а 
йому додати за вікарія о. Шептицького як будущого наступника. Але, як 
казали, о. Шептицький не згодився бути вікарієм, й йому постановили тим 
часом дати станіславівську єпархію.

Руська клерикально-правительствена партія бажала бачити на митро
полії перемиського єпископа Константина Чеховича, віце-маршалка гали
цького сойму й предсідателя клубу руських правительствених послів. Сю 
кандидатуру досить прихильно приймали й опозиційні народовці. Але всі 
заходи руських правительствеників не привели до нічого: польські партії 
взяли гору, митрополитом іменовано єп[ископа] Куїловського.

Юліан Куїловський родивсь 1826 р. в родині руського священика; 1848 р. 
пристав до польського повстання в Галичині; коли воно упало, разом з ін
шими товаришами пристав до угорського повстання проти Австрії, потім 
емігрував. В Парижі віддався теологічним студіям, приставши до місіо
нерського кружка, що мав на меті боротьбу з православієм, і став священи
ком 1857 р. Діставши амністію, вернувся в Галичину, був перемиським ві
карієм (1889) і нарешті — станіславівським єпископом. По вихованні і 
поглядах своїх — се поляк, і навіть на публічних виступах говорить по- 
польськи, але в станіславівській єпархії його іменем правили в консисторії 
москвофіли (в своїм часі циркулював польський дотеп, що в станіславівсь
кій єпархії єпископ поляк, капітула московська, а єпархія радикальна); се й 
було причиною, що з русинів іменуванням Куїловського на митрополію 
утішилися тільки москвофіли, надіючися, що й у Львові під його рукою 
візьмуть єпархію в руки їх партизани. В політику єгі[ископ] Куїловський 
взагалі не вдавався, в сойм засідати не приїздив, а супроти польських 
верховодників держався навіть в опозиції. Похваляючи його прихильність 
до поляків, польські органи не крилися з тим, що дивляться на нього тільки 
як [на] номінального управителя, котрому мали придати дійсного, в особі 
Шептицького; коли се не повелося, виставлено в польських кругах канди
датом на вікарія василіанина Філяса, зі сторони руських правительствени
ків вийшла кандидатура крилошанина Чапельського, але проти нього, як і
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проти єп[ископа] Чеховича, виставлено аргумент, що він удовець, був жо
натий. Вкінці, як кажуть, митр[ополит] Куїловський взагалі спротивився 
іменуванню вікарія, не хотячи бути номінальним митрополитом; кажуть 
навіть, що він відраджував іменувати о. Філяса ректором семінарії, і взагалі 
передавати її в управу василіанам. Польським кругам зістається надіятись, 
що старий Куїловський недовго засидить місця й небавки опорожнить його 
для властивого їх вибранця.

І митр[ополит] Куїловський, і єп[ископ] Шептицький тільки іменова
ні, на свої нові уряди дійсно вступлять тільки в маю, по Великодні. В якій 
мірі оба сповнять ті бажання й надії, які на них покладають в польсько- 
клерикальних кругах, покаже будучність. Очевидно-бо, що сі бажання знач
но розминаються з інтересами руської церкви, котрої провід обняли номі- 
нати. У всякім разі і від прийняття на себе сих дезидератів єпископами до 
переведення їх між духовенство далека й важка дорога. Духовенство-бо 
дуже добре розуміє, що стратило б своє важне становище в народнім житті 
й задало б йому велику шкоду, якби зійшло на дорогу, що йому витичили 
сторонники нового напряму в руській церкві.
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ЛИ СТИ  З-Н А Д  ПОЛТВИ

ЛИ СТ ТРЕТІЙ

Попереднього разу поговоривши про наші церковні відносини, хочу я 
тепер перейти до іншого многоважного культурного чинника — школи, і то 
про вищу школу — про університетську справу. Поговорити про се буде 
тим більше на часі, що університетська справа від кількох років дуже живо 
займає тутешню руську суспільність, а в останніх місяцях і особливо.

Як відомо, на руськім ґрунті в Австрії є два університети — у Львові і 
в Чернівцях. Львівський університет засновано при кінці минулого віку, 
очевидно, головно з огляду на руську людність Галичини, бо поляки мають 
у Кракові свій старий університет, що 1900 року буде святкувати п’ятсот 
літ існування. Чернівецький університет засновано 1873 p., очевидно, вза- 
міну німецьких університетів у Кракові і Львові, для скріплення останньо
го прибіжища германізму на сході Австрійської держави — в Буковині.

Хоч призначений для русинів, Львівський університет від свого засну
вання аж досі ніколи не мав характеру руської школи. І тут, як і в багатьох 
інших випадках, повторилася та сама історія відносин центрального авст
рійського правительства до русинів: досить прихильне, часом навіть дбале 
для них, воно ніколи не спромоглось на відповідну енергію, щоб увільнити 
своїх руських підданих від кривд, сотворених попередніми віками їх історії, 
оборонити від переваги і надужить противників, і його дбалість кінчилася 
на теоретичних заявах або таких несмілих пробах, що з них не виходило 
нічого або навіть, використовані противниками, вони давали результат зо
всім противний. Так було і з Львівським університетом. Початок його істо
рії я оповім словами недавньої інтерпеляції посла Танячкевича, що справе
дливо підніс сю прикмету правительственої політики.

"12 літ після прилучення (1772) колишнього руського князівства, чи то 
королівства Галицького, і частини руського князівства Володимирського під 
назвою королівства Галичини і Володимирі!’ до австрійської монархії — зна
чить, в р. 1784 — цісар Иосиф постановою з д[ня] 21 жовтня заложив у 
Львові університет; приготовления до того пороблено ще за панування ціса- 
ревої Марії Тереси. По словах сеї постанови мав се бути "правдивий універси
тет і висока школа з виділами теологічним, правничим, лікарським, і філософіч
ним і з повною гімназією". Д[ня] 16 падолиста того року університет отворено.

У зв’язку з тим університетом (що був обсаджений переважно німця
ми і мав характер німецький) заложено декретом ц[ісарсько]-королівської] 
надвірної канцелярії з д[ня] 9 марта 1787 [p.] ліцей для всіх наук філософіч
ного і богословського виділу. На професорів тих наук покликано русинів з
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потрібними академічними здібностями, і вони майже всі займали рівночас
но катедри тих самих наук і на університеті і ліцеї, так що зв’язок універси
тету з ліцеєм проявлявся також в їх особах. Багато з тих учених мало зна
чіння навіть далеко поза границями їх властивої діяльності, як, пр[иміром], 
Лавровський, Радкевич, Гарасевич, Гриневецький і ін.

Ціль того руського ліцею в напрямі виховання і науки по словах згада
ного декрету надвірної канцелярії була, "щоб руські кандидати духовного 
стану через науку головних частей філософії, присвоюючи собі філософічні 
засади і вправляючися в мисленні, приготовлялися до наук теології, котри
ми лише так підготовлені можуть з пожитком займатися", що знов можли
ве лише при зрозумілій їм викладовій мові, отже рідній руській мові.

В парі з тою ціллю, котра мала на увазі інтереси виховання і науки, 
йшла також практична, релігійно-політична ціль, державний мотив: "щоби 
зарадити страшному бракові душпастирів гр[еко]-кат[олицького] обряду, 
поки не вийде відповідне число руських кандидатів, котрі би знали латин
ський язик".

Хоч треба признати, що ціль того руського ліцею була релятивна, а 
характер його тимчасовий, що ся наукова інституція мала тісні межі, бо 
була обчислена на користь одного, духовного стану, все-таки заснування 
сеї інституції, котра складом предметів науки не була нічим іншим, як рів- 
норядними виділами Львівського університету, було безперечним доказом, 
що заложений цісарем Иосифом II Львівський університет був призначе
ний для культурних потреб руського народу, руської народності.

При тодішніх заколотах правительство замало дбало про се заведення; 
а у русинів самих не було ані розбудженої свідомості власної народності, 
ані одушевления для далекосяглих цілей, ані життя, енергії і витривалості, 
як се буває природним наслідком довгої неволі. Те все, як певно і інші ще 
впливи, були причиною, що той ліцей остався без видних і тривалих наслід
ків для культурного розвою русинів і згодом занидів. Так сталося з філосо
фічним відділом з кінцем шкільного року 1804—1805.

Наслідком тодішніх заколотів, а особливо грошевих клопотів держави, 
які настали через безнастанну всесвітню війну, сполучено Львівський уні
верситет з Краківською академією і багато катедр перенесено до Кракова. 
З  роком 1805 звинено Львівський університет; на його місце станув ліцей. 
Хоч сей ліцей в цісарській постанові з д[ня] 8 серпня 1805 [p.] ніяк не 
виходить з національним руським характером; то таки вже в тім, що попри 
університеті в Кракові дальше лишено академічну наукову інституцію у 
Львові, якою треба вважати Львівський ліцей навіть у тім зменшенім виді, 
видно знак, ба навіть доказ, що правительство в тім часі уважало за свій 
очевидний обов’язок дбати у Львові про окрему школу для вищих наук з 
уваги на культурні потреби руського народу.
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Скоро по Віденськім конгресі 1815 р. настали вигляди на довготрива
лий мир, цісар Франц І постановою з д[ня] 8 серпня 1818 [p.] відновив 
назад університет у Львові і назвав його своїм іменем, а се ім’я Львівський 
університет має й досі.

І в сій постанові не видно жадної познаки, котра би виразно вказувала, 
що при заснуванні сього університету малися на гадці національні потреби 
русинів; між приводами, які мали рішучу вагу при заложенні університету у 
Львові, зазначено лише "ширення і досконалення наук, їх важний вплив на 
добро народів, а також здвигнення тривалої пам’ятки цісаревої дбалості 
про королівство Галичини'1. Все ж таки кілька разів з притиском зазначено 
в постанові місце, де закладається університет: головне місто королівств 
(5/с!) Галичини і Володимири', Львів. Дальше говориться в тій постанові, 
що з університетом, котрий обіймає науки богословські, правничі, лікарсь
кі і хірургічні та філософічні, має бути сполучена "гімназія першої класи", 
отже гімназія академічна. Ся постанова цілком така сама, як постанова ці
саря Иосифа II, і вона, коли приходиться осудити правний характер націо
нальний Львівського університету, може бути доказом ex posteriori, бо гім
назією, котра виконувала і виконує традиції і права академічної гімназії в 
правній безпереривності, є Львівська руська (І) гімназія.

В кінці ще на одно треба вказати: Львівський університет, постановою 
цісаря Франца І повстав наново аж по поконанні всіляких перешкод і після 
відкинення противних внесень і намірів дуже впливових чинників. Те все є 
непохитним доказом, що при відновленні сеї наукової інституції рішив не- 
заперечено важний для держави інтерес. Річ певна, що відновлений ціса
рем Францом І Львівський університет, так само як перед тим заложений 
цісарем Иосифом II, призначений був для культурних потреб русинів. На 
жаль, було се призначення лише принципіальне, теоретичне, без пізнішого 
практичного значіння.

З  катедр того університету не чути було ані слова руського аж до року 
1848—[184]9. Викладова мова була для всіх світських наук німецька, на 
богословськім виділі — латинська. А що руський нарід міг виказатися ве
ликими талантами, про се свідчать імена таких людей, як Ярини, Нападіє- 
вича, Яхимовича, котрі в тім часі займали університетські катедри. Розумі
ється, що вони не могли з катедри причинятися до утворення і розвитку 
руської науки; не настали ще тоді на се ні місце, ні час. Ся потреба мусила 
вперед виродитися з душі народу, мусила перетворитися в змагання, котре 
б собі проломило дорогу аж до університетських катедр. Такої прояви не
довго прийшлося ждати. Сонце свободи, що заясніло в р. 1848, огріло сі 
зародки до росту.

В тім році зібралися у Львові учені і заступники руського народу. Вони 
мали, з одного боку, розглянутись у великім матеріалі культурних потреб
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руського народу і винайти способи та дороги до їх заспокоєння, і то, як 
сказано в відозві, плеканням і розвитком мови через видавання періодич
них видань, літературних і наукових творів та через заведення руської мови 
до нижчих і вищих шкіл, з другого боку, щоб упімнутися про національні і 
політичні права руського народу, а особливо, щоби сили синів руського 
народу зужиткувати для добра власного народу і власної руської культури 
в публічнім житті, в уряді і школі, і в політичнім товаристві. Завдяки діяль
ності нових товариств, а особливо їх головним провідникам Яхимовичеві і 
Куземському, заведено в р. 1849 у всіх гімназіях руської часті краю обо
в’язкову науку руської мови — розпорядженням міністерства просвіти з 
д[ня] 4 грудня 1848 [p.] ч. 7402, котре галицький намісник оголосив д[ня] 
27 січня 1849 [p.] в "Віст[нику] кр[аєвих] зак[онів]", ч. 137 п[ід] 
заголовком] "Оголошення намісництва з д[ня] 27 січня 1849 [p.], котре 
постановляє викладову мову в гімназіях і вищих наукових заведеннях русь
кої часті Галичини і подає сю постанову до загальної відомості".

В сім розпорядженні кажеться, окрім того, в артикулі 1: "В гімназіях в 
руських частях Галичини наразі всі предмети науки мають викладатись ні
мецькою мовою, поки не будуть могти викладати науку в руській мові від
повідні професори і учителі з потрібним язиковим підготовленням". А  в 
арт[икулі] 6 кажеться: "Щодо наук університетських гіринимається так 
само за підставу, що виклади мають відбуватися в німецькій мові, поки не 
найдуться здатні до того учителі і відповідно підготовлені ученики до науки 
в краєвій мові1, і теперішні професори, що не знають тої мови, будуть зіста- 
ватися на своїх місцях".

В тім самім р. 1849 заложено також катедру руської мови і літератури 
і покликано на ню міністерським декретом з д[ня] 19 грудня 1848 [р.] о. 
Якова Головацького, товариша Маркіяна Шашкевича. На богословськім 
виділі отворено вже в р. 1848 катедру пасторальної теології з руською ви- 
кладовою мовою, а в 1849 р. розпочато також викладати догмати в руській 
мові, а до тих руських викладів прийшли ще виклади катехитики і методи
ки. Всі інші виклади на богословськім виділі зісталися по давньому латин
ські, а на інших виділах — німецькі". Досі о. Танячкевич.

Таким чином, 1848 р. правительство заявило виразно намір — зроби
ти Львівський університет руським2. Се було дальшим логічним кроком в 
напрямі, вказанім Иосифом II, — заснування університету і при нім русь
кого ліцею для приготовления слухачів, хоч тепер до такого дальшого кро
ку привели правительство, безперечно, тодішні політичні обставини: поль

1 Себто руській.
2 Ректор Львівського університету в урядовій промові до намісника в 1848 [ p . ]  виразно 

назвав сей університет руським ("Діло", ч. 226, 1899 p.).
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ський революційний рух, супроти котрого віденське правительство проте
гувало русинів, щоб на сих опертись. Але сі наміри правительства лишили
ся переважно на папері. З  упадком революційних рухів загальна реакція 
поховала разом з іншими спасенними намірами й план рутенізації Львівсь
кого університету; правительство не поворухнуло й пальцем, щоб приготу
вати "здатних і відповідно приготованих" руських професорів, Львівський 
університет зістався in statu quo німецьким, і правительство заскочила зо
всім не приготованим ся справа, коли на дневний порядок виступила наці
оналізація галицьких університетів у 60-х pp., з упадком німецького центра
лізму. Призначивши Краківський університет полякам і поволі його поло- 
нізуючи, правительство, вірне своїм давнім намірам, призначало Львівсь
кий університет русинам і навіть узяло на себе ініціативу, заснувавши 1862 р. 
дві руські катедри на правничім відділі й поставивши заснування дальших 
руських катедр в залежність тільки від появи відповідних руських канди
датів. Але своїм звичайним способом воно знову нічого не зробило для 
приготування таких кандидатів і, занедбавши сю справу, дало спромож
ність захопити фактично в свої руки Львівський університет полякам, що й 
сталося в 70-х pp., а русини зісталися при мізерних кількох катедрах (двох 
на правах, двох на філософії й двох на богослов’ї)*, саме існування котрих 
під покровом університетської автономії, зрештою, не має нічого певного. 
Для пояснення сього цікавого процесу й теперішнього стану руського еле
менту на Львівськім університеті я позволю собі навести свої ж таки статті, 
друковані два роки тому в часописі "Діло" (1897, ч. 145, 146, 147, під 
титулом "Добиваймося свого університету") і тим самим зовсім незвісні 
моїм читачам з російської України:

"Звиш двадцятимільйоновий українсько-руський нарід, третій нарід у 
Слов’янщині, не має ні одного університету!

Три університети на Україні російській, розуміється, цілком російські; 
в них не лиш нема ні одної катедри з українською мовою викладовою, але й 
українська мова і література не студіюються, українська історія входить в 
круг російської.

*  На правах є звичайний професор карного (уголовного) права і процесу 
П.Стебельський і суплент для цивільного права С.Дністрянський; окрім того, зрідка ви
кладає доцент карного права І.Добрянський (габілітований ще 1868 p., здібний правник, 
один із шефів москвофільства). На філософії звич[айний] професор М.Грушевський для 
всесвітньої історії і надзвичайний О.Колесса для руської мови й літератури, крім того, з 
дня на день сподіваються іменування другого надзвичайного професора для тих же пред
метів д-ра К.Студинського. На богослов’ї звич[айний] професор для пастирського бого
слов’я й педагогіки Бартошевський і для катехитики й методики суплент Редкевич. Оце й 
усі руські виклади. Кілька інших професорів русинів викладають по-польськи або по- 
латинськи — як проф. Шараневич на філософії, проф. Комарницький на богослов’ї.
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Але не багато ліпше стоїть справа в конституційній Австрії. В Галичині 
русини слухають університетських викладів польських, на Буковині — ні
мецьких, на Угорщині — мадярських. Тих кількох руських катедр, що в 
дійсності обсаджені у Львові та Чернівцях, нема що й рахувати.

А тим часом артикул X IX  конституції з 1867 року признає рівноправ
ність усіх мов у школі й уважає доконечним, аби кождий нарід мав можли
вість побирати освіту в своїй власній мові, не бувши примушеним учитись 
іншої краєвої мови!..

Від часу написання тих слів проминуло тридцять літ, але руський нарід 
не дістав тої можливості.

Може би хто толкував, що се запоручення конституції не дотикається 
вищої освіти, бо "вищу науку кождому вільно побирати або не побирати", 
але ж конституція не говорить лише про обов’язкову нижчу освіту, а взага
лі про освіту, не ріжнячи вищої від нижчої, — і коли тепер бодай частина 
русинів має можливість побирати науку (необов’язково) в середній школі в 
рідній мові, то не знати, чому би ся можливість мала уриватись на порозі 
вищої школи?!

Може би знов хто хотів аргументувати тим, що кожда мова для свого 
припущення на університет мусить бути приготованою (як сей, так і пови- 
щий аргумент против розширення прав руської мови на університеті були 
висловлені в недавній "Історії Львівського університету" в II томі на стор. 
21), але хто ж би мав відвагу відмовляти сього приготування руській мові, 
тепер, при існуванні всякого роду спеціальних наукових видавництв у русь
кій літературі?

Розвій і діяльність Наукового товариства імені Шевченка дає найліп
ше свідоцтво, що руський нарід дійшов уже до того степеня духової доспі
лості, коли наукова робота на рідній мові стає доконечною потребою, і — 
при всіх трудностях, у обставинах незвичайно неприхильних, при засобах 
нечувано малих — згадане товариство розвиває сю роботу з несогіршим 
успіхом. Розпочавши при загальнім скептицизмі свою наукову діяльність в 
1892 році виданням першого тому "Записок", товариство в минулім році 
видало десять томів наукових видавництв, а сього року, судячи після опуб
лікованого бюджету, число їх має збільшитися ще на кілька томів*. А  при
хильна оцінка сих видань в наукових сферах свідчить, що розвій се не лише 
квантитативний, але й квалітативний.

Отже, потреба руської суспільності і можливість наукової роботи в своїй 
мові доведена вже самими фактами.

Автори конституції з 1867 року мусили добре розуміти, яке чуття на
ціонального пониження, упослідження, глибокої кривди своєму народові

*  В останніх роках виходило по 16 томів наукових публікацій. 

7 М. Грушевський, T. 1
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обіймає кождого, коли він бачить свою рідну мову викиненою зі школи — 
якої-небудь: чи нижчої, чи вищої. Таке чуття мусить обійняти кождого ру
сина на порозі університету. Виключення руської мови з вищих шкіл (тих 
кількох руських катедр, кажемо, нема що й рахувати) рівняється признан
ню руського народу за якийсь нижчий, некультурний, нездібний до розвою 
вищої науки. Наука — сей верх культурного життя кождого народу — не 
для нього! Його мова лише "для домашнього уживання"! Для вищих духо
вих потреб він мусить послугуватись чужою...

Але тут не кінчиться на самім гіркім почутті кривди й упослідження. 
Не кажемо вже, що цілком інакше мусять іти наукові студії на університеті 
в своїй і чужій мові та що цілком інші відносини — духового споріднення, 
добродійного особистого впливу — витворюються між слухачем і "своїм" 
професором, — се річ кождому зрозуміла. Кождий знає, хто чув про педа
гогію, яке значіння в научанні має рідна мова, тож не будемо над тим роз
водитись. Але звернемо увагу на те, що університет — се не лише школа, 
але фактично — і наукова інституція, що дає можливість кільком соткам 
людей, а в найгіршім разі — кільком десяткам свобідно віддаватись вищим 
духовим інтересам, науковим студіям, не дбаючи про хліб насущний, а на
віть вкладає на них моральний обов’язок розвивати науку. Університет здо
буває стипендії для визначніших своїх вихованців, має можливість уміщати 
їх у своїх ріжних інститутах, забезпечуючи їм спромогу вести дальше свої 
наукові студії, і вкінці — в виді катедр і інших посад — дає можливість 
спеціалізуватися в ріжних кругах наукової роботи.

Се річ дуже важна! Університет може становити собою цілу армію в 
культурнім поході народу, а яку вагу має наукова робота в загальнім куль
турнім житті народу, того, чей, не потрібно широко доказувати. Нарід до- 
перва тоді почуває себе культурно самостійним, коли може головніші свої 
культурні потреби задоволити в своїй літературі, і лише з розвоєм наукової 
літератури, сього верха культурного розвою, в рідній мові кінчиться для 
суспільності залежність від чужої культури.

Не бракує й нам ані вдачі, ані охоти до наукової роботи.
Де ж діваються наші таланти? Русини на ріжних університетах станов

лять несогірший елемент між академічним контингентом, займають визначні 
позиції по ріжних академічних семінаріях, вправах і т.д., але, покінчивши 
університет, русин академік не має можливості дальше вести свої наукові 
студії, біда жене його в який глухий кут на суплентуру або на адвокатську 
практику — і скінчилась наукова робота, суспільність утратила наукову 
силу.

Теперішній тяжкий стан нашої культурної роботи залежить в дуже знач
ній мірі від браку наукових інституцій і університетів українсько-руських. 
Тяжка кривда діється культурному життю, духовим потребам руського на
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роду через брак руських університетів. Не о хлібі єдинім живе чоловік — 
духові інтереси також печуть суспільність, як і економічні, правні і т.ін. 
Коли ж задоволення їх обіцяно руському народові основними законами 
держави, коли організація середнього шкільництва і ціле культурне життя 
русинів ставить націоналізацію вищої освіти і утворення наукових інститу
цій руських на порядку дневнім, то обов’язок кождого — і тих прав русь
кого народу допоминатися!

Треба признати, що й само австрійське правительство відчувало потре
бу русинів у націоналізації вищої освіти і мало охоту піти назустріч сій по
требі. Націоналізуючи Краківський університет в інтересах поляків, пра
вительство австрійське, очевидно, призначало Львівський університет для 
русинів. Дня 4 лютого 1861 р. запроваджено, хоч з певними обмеженнями, 
польську мову викладову в Краківськім університеті, а вже 23 марта 1862 р. 
цісарською постановою заведено на правничім виділі Львівського універ
ситету дві надзвичайні катедри з руською викладовою мовою для предме
тів, що входять в круг теоретичного державного судового іспиту. Міні
стерський рескрипт мотивує се "наміром дати руській мові на правничім 
виділі відповідне поле для наукового розвою і вироблення, а заразом вдо
волити практичній потребі". Міністерство, в інтересах сих катедр, пере
стерігало університет, аби уважав на наукову кваліфікацію кандидатів, і 
радило: наперед приготувати з молодих сил суплентів і доцентів, а з огля
ду, що професорська колегія не знала руської мови, додавало їй до сього 
людей з-поза виділу, між ними і професора руської мови й літератури. 
Однак, аби скорше ввести в життя сі катедри, міністерство не здержува
лося формальностями і вже восени 1862 року іменувало д-ра Лопушансь- 
кого, конципієнта прокураторії скарбу, суплентом для цивільного проце
су, а д-ра Сроковського, практиканта прокураторії скарбу, суплентом до 
карного права й процесу, звільнивши їх телеграфічно від предложения 
наукових розвідок. Але коли потому зголосився кандидат для цивільного 
права, то міністерство (1864 р.) заявило свою прихильність до утворення 
третьої руської правничої катедри (в плані воно мало, очевидно, розши
рити руські виклади не лише на цивільне, але й на торговельне і векселеве 
право), але зажадало наукової розвідки — і кандидат потому вже не зго
лошувався.

Сей брак відповідних кандидатів, розуміється, виставляє дуже сумне 
свідоцтво тодішній місцевій руській інтелігенції, однак він не повинен нас 
дивувати. Досить пригадати собі історію обсадження катедри польської 
мови й літератури на сім же університеті, щоб зрозуміти тут вплив непри
хильних культурному розвоєві обставин, а не якусь непридатність руської 
мови до університетських викладів або що-будь інше. Ся історія першої 
польської катедри в Львівськім університеті така цікава для порівняння,
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що варто її пригадати (з "Історії Львівського університету", виданої сим 
університетом в 1894 році, звідки витягнули ми і вищенаведені дати про 
заснування руських катедр). Коли 1817 року цісар Франц заснував катед- 
ру польської мови й літератури, намісництво оголосило конкурс і поновля
ло його з року на рік, але кандидати не зголошувалися. Аж 1822 року 
намісництво скликало осібну комісію і припоручило їй постаратись, аби 
справа була скорше полагоджена, і потім до конкурсу приступили: доктор 
прав Мадурович, колишній ад’юнкт філософічного виділу, практикант про- 
кураторії скарбу Янушкевич, практикант намісництва Малецький, дирек
тор театру Камінський, віденський слухач прав Швайцер, учитель норма
льної школи Михалевич, професор ліцею в Ґраці Турна і військовий капе
лан Бачинський. Катедру дістав Михалевич — "чоловік з доброю охотою, 
але середніх здібностей і невеликої ерудиції ["Іст[орія] Львівського] 
університету], І, 243].

Як бачимо, не ліпше тоді стояли поляки, як в 1860-х роках русини! 
Галицькі поляки від того часу до 60-х pp. встигли підрости культурно, бо 
стояли в ліпших умовах, передовсім матеріально.

На жаль, австрійське правительство, показуючи охоту до піднесення 
руської науки, обмежилось лише порадою, даною німецькій професорській 
колегії Львівського університету: постаратись про наукове приготування 
молодих сил з русинів — само ж тим не зайнялося, а русини в тодішніх 
своїх обставинах власне потребували такої помочі від правительства, бо 
серед тисячних трудностей своїми власними силами занадто повільно по
ступали дорогою культурного розвою.

Утворивши з власної ініціативи руські катедри та припильнувавши об
садження їх, міністерство дозволило русинам складати судовий іспит русь
кою мовою з тих предметів, які слухали вони по-руськи. Показано, отже, 
всяку охоту розширити права руської мови на університеті. Се ще виразні
ше показується з того становища, яке на самім початку зайняло міністерс
тво щодо змагань поляків — осягнути на Львівськім університеті бодай те, 
що вже осягнули були русини. Коли 1863 року адвокат Чемеринський про
сив veniam docendis австрійського цивільного права по-польськи, міністер
ство не позволило, а позволивши проф. Зєльонацькому подавати польську 
правничу термінологію в своїх викладах, застереглося, аби се ні в чім не 
нарушало німецької мови як викладової. Аж 1866 року дозволило мініс
терство тому ж професорові, окрім своїх головних викладів, мати спеціаль
ні курси по-польськи, але екзаменувати по-польськи не позволило. Своє 
становище щодо польщини в Львівськім університеті міністерство виразно 
зазначило у відповіді 1869 року на ухвали галицького сойму про полоніза
цію Львівського університету, заявивши, що удержування двох польських 
університетів у краї не є обов’язком держави.
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Але тимчасом як русини так слабо користали з охоти правительства 
розширяти права руської мови в університеті, польська суспільність почала 
з усіх боків натискати за полонізацією. Вже 1866 року намісник Ґолухов- 
ський пише до ректора, звертаючи його увагу на жадання "краю", аби поль
ська мова викладова була запроваджена в університеті, і жадаючи на поча
ток запровадження її для предметів, що входять в склад судового іспиту, бо 
розпорядження з 1862 року про руські катедри, "видане лише в інтересах 
руської мови, польська людність уважає і з болем відчуває як обмеження 
прав польської мови і відсунення її на другий план". Намісник, отже, взи
вав університет до утворення двох або трьох надзвичайних катедр, за прик
ладом, очевидно, катедр руських. Під сим натиском намісництва німецька 
правнича професорська колегія зайняла посереднє становище: вона не при
знавала доконечним запровадження польських викладів, але в разі утво
рення польських катедр зажадала, аби при обсадженні сих катедр уважано 
пильно на наукову кваліфікацію і запропонувала posito sed non concesso 
утворення трьох польських катедр. На початку 1866 року правительство 
дійсно установило дві або три надзвичайні польські катедри для предметів 
судового іспиту і одну з двох катедр римського права призначило для поль
ських викладів, і так само, як в 1862 році з руськими, поспішилося тепер з 
іменуванням польських суплентів на ті катедри.

Як з одного боку намісництво, так з другого боку сойм підпирав спра
ву полонізації Львівського університету. В 1868 році ухвалив він постано
ви, щоб на виділах філософічнім, правничім і лікарськім запроваджено поль
ські виклади, зіставивши дотеперішні руські виклади; впровадження інших 
предметів з руською мовою мало наступати "в міру спроможності і потре
би", а приватним доцентам вільно вибирати котрусь із краєвих мов. Зазна
чимо, що при тім не лише руські, а й деякі польські голоси [бар[она] Бата- 
ґлія і кн[язя] Санґушка] обізвались против такого нерівного трактування 
руської і польської мови. [На другий рік виступив у соймі з проектом утво
рення руських катедр для всіх головніших предметів на виділах філософіч
нім і правничім Юліан Лаврівський при своїх угодових пертрактаціях, але 
з того плану, як і з цілої його угоди, нічого не вийшло]. Але відповіддю на 
ухвалу сойму 1868 року міністерство не признало соймові компетенції рі
шати в сій справі і, як уже згадано, уважало непотрібним існування другого 
польського університету в краї.

Але в практиці воно само розширяло круг польських викладів на уні
верситеті. Сею дорогою, спеціально, помалу, виробляла собі польська ви
кладова мова ширший круг на філософічнім виділі. Проф. Ліпінський, по
минувши виділ, дістав 1868 року просто від міністерства дозвіл мати крім 
німецьких викладів також польські. За ним подібний дозвіл дістав доцент 
Ліске. Але історик Львівського університету справедливо признає, що на
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сім виділі не було того імпульсу для розширення польської мови, який дава
ли на правничім виділі руські катедри, котрі, як ми бачили, несогіршу при
слугу зробили полякам своєю аналогією, — і для того на філософії польсь
ка мова поступала дуже поволі. Нараз все змінив міністерський рескрипт з 
1871 року, повідомивши про цісарську постанову, що "всі обмеження, які 
стояли досі на перешкоді польським і руським викладам на виділах правни
чім і філософічнім, мають цілком перестати і на катедри сих виділів на бу- 
дуще можна покликувати лише особи, що зможуть викладати одною з двох 
краєвих мов". Протягом трьох років мали бути забрані професори, котрі не 
присвоїли собі котроїсь краєвої мови, а заступлені іншими.

Сей акт покінчив з німецьким університетом у Львові, але націоналізу
вав його не в інтересах руського народу, а на користь "обох краєвих мов". 
Натиск поляків з усіх боків на правительство — з боку ради державної, 
сойму, намісництва, професорів-поляків і польської академічної молодежі, 
що вносила кілька раз петиції [се, правда, зробили в 1867 році і академіки- 
русини], — як бачимо, захитав намір правительства зрущити університет, 
і правительство зіставило "краєвим народам" ділитись, як потрафлять, спад
щиною по німцях. Великою помилкою правительства було, що воно за той 
час нічим не помогло русинам виховати у себе відповідні наукові сили, а 
тепер пустило їх в конкуренцію з поляками. Руські культурні сили в тодіш
ніх обставинах ніяк не могли витримати боротьби з польськими, що потягли 
собі на велику міру кандидатів з-за границі, і правительство своєю нейтраль
ністю віддало університет у фактичне володіння полякам.

Се дало себе зараз же почути. Катедри по німцях позасідали поляки, 
краєві і заграничні, і по 1874 році одинокою спадщиною німецького універ
ситету зістався проф. Буль. Протав німців воювали поляки, покликуючись 
на потреби, інтереси та жадання "краєвих народів", але, опанувавши універ
ситет, віндикували всі права для самої польської мови. Вже 1873 року уні
верситетський сенат просить перемінити в університеті німецьку урядову мову 
на польську і повторяє потім се прошения; з другого боку, університет стара
ється здобути виразне признання польської мови викладовою в формі імпе
ративної постанови, бо постанова з 1871 року, усуваючи всякі обмеження для 
краєвих мов, не рішала, яка мова викладова в університеті. Як поясняє 
історик Львівського університету, за сю ціну — імперативної постанови 
для польської мови — професорська колегія була готова на уступки і 
компроміси — на німецьку катедру німецького права і помноження парале
льних руських катедр [бо й тут войовано ніби против самої німецької мови, а 
поминано руську]. В році 1878 сенат просив правительство, аби признало 
польську мову викладовою для всіх предметів, урядивши заразом рівнорядні 
і однаково дотовані руські катедри. В 1880 році ставлено дилему: або забра
ти проф. Буля [що все викладав по-німецьки] і скасувати руські катедри [з
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огляду на можливість для кождого професора викладати по-польськи або 
по-руськи], або признати польську мову викладовою, і в такім разі зістави
ти німецьку мову для німецького права, а руські катедри перетворити на 
звичайні і помножувати їх "відповідно спроможності і потребі".

Однак правительство, віддавши університет полякам у фактичне воло
діння, не хотіло управнити сього володіння. Правда, по кількарічнім протя
ганні прошения сенату, аби заведено польську мову урядову в університеті, 
сповнено [з застереженням, щоб на руські подання відповідалося по-русь- 
ки (не знаємо, оскілько з сього права користають нині академіки-русини) і 
щоб каталоги та колоквіальні свідоцтва для руських професорів друкува
лися по-руськи], — заведено її постановою 1879 року [гл[яди]: "Іст[орія] 
Львівського] університету]", II, 63—64], але польську мову викладовою 
правительство ніяк не хотіло признати. Коли в 1880 році виділ предложив 
міністерству знести руські надзвичайні катедри і натомість утворити другу 
катедру цивільного права для Олександра Огоновського [бо досі не було 
звичайної катедри з застереженою руською мовою викладовою], правите
льство заіменувало Огоновського звичайним професором цивільного права 
з рус ькою мовою в ик л а д о в о ю, а  міністерство в декреті 3 мая 1882 
року 4.5204 заявило притім, що при теперішнім стані Львівського універ
ситету всі професори in der Regel мають викладати по-польськи, з виїмком 
випадків, коли правительство, з огляду на те, що кождий кандидат на кате
дру має показати знання одної  з кра є вих  мов,  або постановить інак
ше, або вже постановило, як то, власне, було з руськими [правничими] 
катедрами. Ся заява міністерства, що застерігало собі повну свободу в справі 
викладової мови на університеті і обмежало права польської мови лише 
фактичним станом речей, зісталась від того часу нормою для Львівсько
го університету і як така втягнена в урядовий збірник [Sammlung der für die 
oesterreichischen Universitäten gültigen Gesetze und Verordnungen, Thaa і 
Schweickhardt-a", стор. 758 — гл[яди]: "Істор[ія] Л ьвівського] 
університету]", II, 53]. Зісталася в повній силі і цісарська постанова з 
1871 року [се признає і урядова "Історія університету" на стор. 54], що не 
установляла ніякої викладової мови в Львівськім університеті і признавала 
цілком однакові права обом краєвим мовам — руській і польській, право 
кождому доценту чи професору вибирати котру-небудь із сих мов. Всі ста
рання польських кругів, аби видана була імперативна постанова для викла
дової польської мови, не мали успіху. А в 1894 році правительство прига
дало ще раз свій колись так ясно виказаний намір — старатись про розши
рення руської мови на університеті, утворенням руської катедри історії. 
Характеристичне і многозначуще було те, що тимчасом як в руських кру
гах жадали катедри руської історії, правительство заснувало другу к а 
тедру в с е с в і т нь о ї  і сторі ї  з руською в икла дов о ю мовою.
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Таким чином поляки зістались лише в фактичнім володінні Львівським 
університетом і полонізацію його могли удержувати лише фактичною пере
вагою і тими способами, які давала їм автономічна організація університету. 
Коли кождий доцент і професор може на основі постанови з 1871 року 
довільно вибирати для викладів котру-небудь краєву мову, то в інтересах 
полонізації лежить не допускати в університет людей, котрі би м о гл и за
хотіти викладати по-руськи. Рівно ж в руках польської професорської ко
легії лежить право розпоряджання руськими кате драми і тим поясняється, 
що остатніми часами деякі руські правничі катедри ніяк не могли бути обса
дженими, а на катедру цивільного права по Ол. Огоновськім посаджено 
доцента поляка, відкинувши доцента русина...

Ми бачили, отже, що правительство, наскільки можемо судити, при
значало для русинів Львівський університет; під натиском поляків з усіх 
боків дало вступ до нього польській мові, не помігши русинам приготувати 
потрібні наукові сили, дало можливість полякам фактично опанувати сей 
університет, але ніяким чином не хотіло управнити сього польського status 
possidendi і зв’язати себе якими-небудь постановами на користь польської 
викладової мови, не хотіло ніяким чином признати сього університету п о л ь 
ським.  Воно мовби чекало, доки-то русини підростуть культурно і змо
жуть заявити претензії на зарезервовані їм права.

Розуміється, правительство, коли йому дорогі були культурні інтереси 
руського народу і коли воно хотіло їм послужити, могло і повинно було 
поступити інакше. З  огляду на те, що руська інтелігенція бідна і мусить 
дбати про насущник, не маючи спромоги віддаватись студіям в науці, штуці 
і т.ін., що вона не має своїх меценатів і народних інституцій, які б могли 
піддержувати людей у сих студіях, правительство само повинно було помогти 
русинам у сьому, надаючи стипендії здібнішим академікам русинам по укін- 
ченні, висилаючи їх на інші університети і т.ін., а не стояти з заложеними 
руками, чекаючи, коли та вбога суспільність серед незчисленних перешкод, 
під тяжким і всестороннім гнітом, відрізана китайським муром — російсь
ким кордоном — від більших, багатших своїх частей, сама спроможеться 
виставити потрібні культурні сили.

І сталося вкінці — Русь може тепер показати сі сили у себе в Галичині і 
за її границями, але поки се сталося, кілько то змарнувалося сил! Кілько то 
людей, що могли б бути руськими світилами в науці історії, філософії, права, 
медицини, закінчили свою кар’єру по глухих кутах в ролі "бельферів", судо
вих урядників і т.ін. або повтікали на чужі університети, де їх руська народ
ність не загороджувала їм дороги до катедри, і стали ученими — тільки не 
українсько-руськими! Кілько даремних утрат, яка шкода для нашого куль
турного розвитку!

З  другого боку, хоч ми, русини, з признанням можемо оцінити здерж-
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ливість правительства щодо польських змагань — управнити свій фактич
ний стан володіння в університеті, — не можемо, однак, замовчати того, 
що його нейтральне становище, пасивна роля щодо фактичного пануван
ня поляків, брак усякої активної піддержки для русинів дали звести уні
верситетську справу на дорогу національної польсько-руської боротьби, 
що з таким страшенним завзяттям провадилась поляками на цілій лінії їх 
наступления на русинів. Гасло: поборювати противника всякими способа
ми, яке всевладно панує над польською масою в Галичині, не могло не впли
нути і на ті круги, що, здавалось би, мусили стояти якнайдальше від сеї 
акції.

Опинившись фактичними панами університету, а не можучи дійти управ- 
нення свого володіння у держави, поляки [з виїмком кількох прихильних 
русинам або об’єктивних одиниць] надробляли тими правами і способами, 
які давав їм сей фактичний стан речей. Протягом кільканадцяти літ не прой
шов ні один русин, що маніфестував себе як русин, на нейтральні універси
тетські катедри, що після постанови з 1871 року належали не менше руси
нам, як полякам; найстарші професори-русини не могли дочекатись ректо
рату; до промов при отворенні року шкільного не покликувано професорів, 
котрі могли би проголосити промову по-руськи; не габілітовано ні одного 
доцента з руською викладовою мовою, крім катедр, утворених спеціально 
для руських викладів. Та й сі катедри, опинившись під властю польської 
більшості, почули се на собі. Коли заявивсь відповідно приготований кан
дидат до катедри цивільного процесу, його не прийнято, і всі старання розби
лись на non possumus професорської колегії; кандидатові на катедру циві
льного права по Ол.Огоновськім відкидано і подання, і працю, і прошен
ия про суплентуру, хоч його наукові праці були прихильно оцінені в німе
цькій літературі; зате габілітовано з руською мовою [як зачували ми — 
против волі самого кандидата] до сього предмета поляка, і хоч деякі про- 
фесори-поляки були противні такому провокуванню [як самі признавали] 
русинів, але вимоги національної політики перемогли, а що русини-акаде- 
міки не хотіли записуватись на виклади того поляка, то іменовано його 
екзаменатором до комісії — аби питав тих, хто би схотів складати іспит 
по-руськи...

Таким чином утворився той неможливий, в високій мірі прикрий і об
разливий для русинів стан речей, коли вони мають на цілім Львівськім 
університеті п’ять професорів [або доцентів]* з руською мовою [не раху
ючи того поляка на руській катедрі і одного доцента правника, що не 
викладає звичайно], коли кандидати на катедри русини уважають безна
дійною річчю навіть старатись тут про катедру, коли здібніші русини йдуть

*  Тепер трохи інакше — див. с. [164 цього тому] {прим, упоряд.).
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на інші університети, бо лиш там мають надію габілітуватись... Та що 
вже казати про катедру! — ми знаємо випадок, що одному здібному ака- 
демікові-русинові була обіцяна посада практиканта без платні  при од
нім з університетських інститутів, але в останній хвилі віддано її поляко
ві, бо тут "мусять дбати про своїх"!.. Взагалі русинові дорога на універси
тет, можна сказати, забита цілком; хіба міг би перейти через спеціальний 
польський фільтр, або зложились би якісь надзвичайні, виїмкові обстави
ни, як то було з утворенням руської катедри історії, або що-небудь інше.

Розуміється, такий стан речей не може довго тривати. Коли суспіль
ність доспіває до користання з певних своїх прав, коли починає її пекти 
якась потреба, вона мусить бути з часом доконче вдоволена, а в інтересах 
самого правительства лежить, аби вдоволено її якнайскорше, бо всі штучні 
затягання, перепони виходять лише на обопільну шкоду.

Знаємо історію полонізації Львівського університету, знаємо, як по
ляки крок за кроком вдиралися сюди. Для русинів ся боротьба буде ще 
тяжча, бо поляки не показують навіть стільки об’єктивності, скільки 
показували німці, воюючи, зрештою, против поляків тими ж мотивами — 
і культурної вищості, і педагогічними, і політичними, — які ми від по
ляків уже чули, або ще почуємо; польська професорська колегія не ста
новить малої ізольованої інституції, як німецька 60-х і 70-х років, а має 
за собою цілу "суспільну ієрархію"; русинам наука приходиться далеко 
тяжче [матеріально]... Але при всім тім руська суспільність не зляка
ється сеї боротьби. Культурна пекуча потреба рішає. Здібніші русини, 
певно, будуть уважати своїм обов’язком доходити наукових кваліфіка
цій; стрітившися з браком об’єктивності в місцевій професорській коле
гії, будуть габілітуватись на чужих університетах, і аж потім просити 
veniam docendi у Львові; кождий добрий русин на університеті, не боя
чись майоризації, буде пильнувати інтересів руської науки; академіки 
будуть вносити петиції; руські посли будуть безнастанно допоминатись 
в Державній Раді і в соймі залагодження сеї потреби, а руська суспіль
ність буде їх усіма способами підпирати; руські інституції будуть запо
магати молодіж в її змаганнях до дальших наукових студій — і т.д., і 
т.д. І ся вся сума змагань, заходів, боротьби приведе колись, ми певні, 
руську суспільність до бажаної мети. Але чи се в інтересах правитель
ства — посилати її в сю далеку обхідну дорогу, примушувати до бороть
би, що обіцює стільки обопільного огірчення, стільки марнування сил, 
стільки подразнення суспільності? Чи не ліпше, з погляду самого пра
вительства, взяти справу в свої руки і, вдоволивши завчасу сю потребу, 
усунути ту перспективу боротьби? Тим більше, коли правительство вже 
давно мало план розширення прав руської мови та науки і старанно за
резервувало собі право вільного поступовання.
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У Львові, столиці галицької Русі, центрі національного, культурного 
життя в теперішніх обставинах не лиш австрійської, а цілої України-Русі, 
від Сяну до Кубані, в першій лінії мусить бути задоволена сеся потреба 
українсько-руського народу. Ль в і в с ь к ий  уні верситет  н а л е ж и т ь 
ся русинам!  Не входимо в те, що правительство зробило би з польсь
кими викладами, — може б воно схотіло дати полякам другий універси
тет у краї, може би схотіло зіставити теперішній Львівський університет 
в їх руках, а для русинів заснувати новий, — в те, сказано, не входимо, 
лише повторяємо з притиском: русини мусять мати руський університет у 
Львові!

На можливість якогось залагодження справи самою професорською 
колегією на університеті, на якийсь вплив "справедливості", "об’єктивнос
ті" в тій справі не можна мати ніякої надії. Та більшість, що править універ
ситетом, сама входить як складова частина в теперішню польську суспіль
ну організацію, котрої характер знаємо добре. Про помноження руських 
катедр "відповідно спроможності і потребі" говорилось там не раз, але іс
торія обсади катедри цивільного права по Ол.Огоновськім найліпше пока
зала, чого русини мусять сподіватися. Звичайно говориться, що русини не 
мають наукових сил; коли ж сили з ’являються, то являються інші перешко
ди, а наостанку остатній вихід в руках самої колегії — вона ж має рішати 
про відповідність наукової кваліфікації кандидата...

Організацію руського університету мусить узяти на себе само правите
льство. Воно само мусило би зайнятись помноженням руських катедр і об
садженням їх, якби таке помноження уважало відповідною дорогою до утво
рення руського університету, хоч, судячи по історії полонізації Львівського 
університету і всяких інших прецедентах, утворення руського університету 
в принципі відразу було би простішою дорогою, що обминула би багато 
надаремної боротьби і обопільного роздразнення. Треба пам’ятати, що на
ціональна боротьба в університеті дуже не на місці і не належить до речей, 
котрі можуть веселити справдішнього мужа науки; не одного ученого така 
перспектива може відстрашити і примусити йти радше на чужі та спокійні
ші університети.

Може би хто знов став воювати браком сил у русинів, — але ж се 
порожні слова. Люди добре обзнайомлені запевнили нас, що протягом 
т рьо х  років може бути сотворений руський університет не гірший від 
того, який був сотворений в 1871 до 1874 pp. при його полонізації, аби 
лише правительство не поскупилось на утворення наразі стипендій для 
приготовления кандидатів і не робило умисних трудностей при спрова- 
дженні кандидатів з-за границі, як спроваджували поляки і як русини 
вже мали прецедент з іменуванням проф. Грушевського. Ми чули, що при 
отворенні медичного виділу у Львові, коли ще його сформування і обсада
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катедр були в руках правительства, а не університетської колегії, декотрі 
русини звертали увагу в міродайних сферах на потребу утраквізації його 
і вказували на численних кандидатів-русинів у Австрії і на російській 
Україні, але, може, з причини, що справа ся не була відразу виведена 
перед ширший форум, виділ перейшов у виключне володіння поляків, 
що відразу не хотіли нічого й чути про руські катедри, показуючи руси
нам у будущині можливість — товкти в замкнені двері, як то було з 
правничими катедрами.

Повторяємо — правительство одно може усунути непожадану боро
тьбу і прискорити русинам осягнення свого конституційного права, свого 
добра, призначеного йому віддавна самим правительством — національ
ної вищої школи. Правительство потребує для того лише трохи охоти — 
взяти організацію руського університету в свої руки, як то, зрештою, бу
ває з усяким організуванням університету, та не пожалувати спеціально
го видатку бодай на кілька років на утворення стипендій, а сили певно 
знайдуться.

Може, хто підніс би сумніви щодо числа слухачів; але вже тепер чис
ло слухачів-русинів Львівського університету [459 в остатнім зимовім 
семестрі на загальне число 1551, з того 216 на теології (із загального 
числа 290), 200 на правах (із загального числа 1001), 19 на медицині (не 
повній, із загального числа 114), 24 на філософії (із загального числа 
146)] переважає загальне число академіків по деяких иоменших австрій
ських університетах, а утворення руського університету певно притягну
ло би до Львова немало русинів і з інших австрійських і неавстрійських 
університетів.

Кілька місяців тому, під час ухвали галицького сойму про Вавель, між 
русинами носилася думка — піддати гадку заведення руського університету 
у Львові з нагоди п’ятдесятилітнього ювілею цісаря. Хоч пекучі, першорядні 
духові потреби, до яких належить своєнародна освіта, вища і всяка інша, не 
мусять для свого вдоволення чекати аж таких надзвичайних нагод, але може, 
би ся нагода улегшила правительству вдоволення сій потребі.

Повторяємо: русини мусять мати свій університет, то їх право і пекуча 
потреба; правительство мусить енергічно забратись до її вдоволення, аби 
оминути непожадані явища.

Потреба наспіла, крайній час! Periculum in moral
Звертаємо ж увагу всіх, хто в тій справі може відіграти якусь активну 

ролю, — університет русинам!" Доти стаття.
За ті два роки, що минули від часу написання сеї статті, університетсь

ка справа не переставала дуже сильно інтересувати руську суспільність. 
Число русинів-слухачів зростало далі і абсолютно, і релятивно, як видно з 
отсих дат, вийнятих із урядових справоздань університету:
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1894-1895 було 434 420 228 228 150 139 20 18 36 35
1895-1896 II 451 437 230 230 172 159 20 19 29 29
1896-1897 II 459 443 216 216 200 186 19 19 24 22
1897-1898 п 527 510 244 244 234 223 22 17 27 26
1898-1899 »1 567 553 243 243 262 255 21 18 41 37

Відносини чисельні, по релігії, виглядали так2:
Зимовий семестр Гр.-католиків Латинників 

і вірмен
Жидів

1894-1895 було 434 727 287
1895-1896 It 451 746 295
1896-1897 II 459 766 316
1897-1898 " 527 838 341
1898-1899 II 567 929 392

Особливо замітний зріст русинів на правах:
Зимовий семестр Гр.-католиків Латинників 

і вірмен
Жидів

1894-1895 було 150 524 243
1895-1896 II 172 520 231
1896-1897 II 200 544 316
1897-1898 II 234 598 341
1898-1899 " 262 663 287

1 Число "руської народності" завсіди трохи нижче числа "греко-католиків", бо між 
ними завсіди знайдеться якесь число зовсім спольщених або далекосяглих кар єристів, що 
записуються поляками.

2 В австрійській урядовій статистиці жидів не показують як народність, а тільки як 
релігію; в Галичині жиди звичайно пишуться до польської народності, і тому урядовий 
поділ студентів по народності не відповідає дійсності; тому беремо відносини по релігії, що 
близько відповідають відносинам по народності, бо слухачі латинського і вірменського 
обряду майже без виїмків записуються як поляки, а невеликий процент "поляків грецького 
обряду" на підставі вищеподаної таблички можна легко відшибнути.
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Таким чином, протягом чотирьох літ число всіх греко-католиків взагалі 
зросло на 28%, тимчасом як на правах зросло воно на 75%. (Такий спеціаль
ний зріст русинів на правах поясняється тим, що в судовій службі русинів 
трактують трохи справедливіше, ніж у інших, що судова реформа помножи
ла значно число вакансій, та й взагалі на юридичну освіту великий попит нині 
на кождім кроці; від медицини відстрашує те, що медичні студії вимагають 
далеко більших коштів на науку й удержання, а між русинами більшість не
заможних; нарешті — філософія не звабляла завдяки лихому (особливо до 
останнього підвищення платні) становищу неіспитованих учителів (суплен- 
тів), дуже трудній системі іспитів і несимпатичним порядкам, які останніми 
часами запанували в шкільництві; але на зимовий семестр 1899/1900 pp. 
число русинів і на філософії, як зачуваємо, зросло).

Таким чином те моральне право, яке дає число,  зростало далі у руси
нів, а хоч студенти-русини не використовували своєї чисельності та не про
бували до останніх часів, як колись робили їх польські колеги, своїми мані
фестаціями вплинути в напрямі рутенізації університету, то сам уже чисель
ний зріст ставав важним аргументом.

З  другого боку, далі поступав наш культурний рух, підіймаючи в гали
цьких русинах почуття своєї культурної доспілості. Спеціально на полі на
уки зроблено великий поступ, і заразом множилося число людей науково 
приготованих, що могли бути вповні здатними для університетської діяль
ності. З  повною свідомістю можна повторити тепер, що за три роки можна 
би сформувати повний руський університет не гірший від того, яким сфор
мований був польський в 70-х pp., — розуміється тільки, щоб формовано 
той університет прихильними (у всякім разі — не польськими) руками, не 
ставляючи умисних перешкод, а головно улегшуючи стягання українців, розсі
яних по всяких чужих, особливо російських університетах (у своїм часі так 
стягали своїх і поляки з усіх усюдів). Прецінь де тільки нема нашого бра
та?! Мені недавно прийшлося здибатися з одним професором-українцем з 
Варшави; заговорили-сьмо про склад Варшавського університету — кіль
ко там українців на катедрах! Мій знайомий міг з повним правом сказати:

— Нас, українців, тепер тут стільки зібралося, що можна б було за
провадити на нашім виділі українську викладову мову, у всякім разі борше 
ніж польську!..

І певно, з тих українців варшавських, дорпатських, московських, пе
тербурзьких, казанських, томських, празьких, загребських — не кажу вже 
про Київ, Харків, Одесу — можна було б зібрати незлий університет кож- 
дої хвилі, аби тільки, повторяю, ту справу взято в прихильні руки, не мачу
шині — польської професорської колегії.

Австрійські університети мають досить широку автономію; справи 
поодиноких факультетів порядкує збір професорів, справи загальніші —
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сенат, зложений з деканів, продеканів і відпоручників факультетів, пред
ставляючи їх на затвердження міністерству; міністерство рідко виступає 
з ініціативою; такі справи, як утворення нових катедр, звичайно виходять 
з ініціативи факультетів, а навіть беручи часом ініціативу нової катедри, 
міністерство для номінації професорів звертається до факультету, жада
ючи від нього пропозиції; іменує професорів на власну руку міністерство 
дуже рідко. Признання наукової кваліфікації — габілітація доцентів вповні 
залежить від факультету, міністерству предкладають її тільки до затвер
дження1. При таких університетських порядках (для нормальних відно
син — розуміється, дуже добрих) і при загальнім загостренні польсько- 
руських національних відносин та при звісній непоздержливості польсь
кого шовінізму становище тих нещасливих руських катедр у Львівськім 
університеті під повною властю польської більшості2, розуміється, дуже 
прикре: не тільки не може бути мови про дальший розвій їх, але й саме 
існування ненормальне й загрожене. Скільки панування поляків, ні разу 
не вийшло ще ініціативи утворення якої руської катедри від університету; 
навпаки — були заходи, аби й засновані вже руські катедри якось зне
сти. Се особливо виразно показалося на історії катедри цивільного права, 
що в найбільшій мірі подразнила руську суспільність, та викликало ряд 
протестів у пресі і в парламенті.

Як згадано було вище, 1862 р. були засновані на правничім факультеті 
дві руські надзвичайні катедри. 1881 р. правничий факультет виступив з вне
сенням — зчеркнути з бюджету фонди, призначені на сі катедри, та мініс

1 Звичайний порядок наукової кар’єри в Австрії такий: по скінченні університету (вла
стиво — по зачеті 8 семестрів, без усяких екзаменів) складається докторат — іспити, а на 
філософічнім факультеті й наукова розвідка, більш-менш самостійна — се б можна прирів
няти до давнього кандидатства, трохи хіба більше. По трьох літах по доктораті можна 
габілітуватись на доцента: треба предложите самостійну наукову розвідку, а коли вона 
прийнята, в факультеті відбуває кандидат колоквіум зі своєї групи наук (щось як магістер
ський іспит, в ужчім тільки розмірі) і читає пробний виклад. По затвердженні міністерст
вом стає кандидат "габілітованим доцентом", і се властива університетська кваліфікація, 
що дає право на зайняття катедри. Коли нема такого кандидата, факультет тимчасово 
може поручити виклади особі без габілітації, вона називається суплентом. Доцент габілі- 
тований в однім університеті, переходячи до другого, просить у факультету veniam docendi, 
се належить не тільки до австрійських, а й до заграничних доцентів. З  огляду на визначні 
наукові праці та репутацію факультет може запросити на катедру свого чи заграничного 
ученого, не вимагаючи від нього ані габілітації, ані навіть докторату.

2 Тільки на богословськім факультеті русини-професори, хоч в меншості, але показ
ній (своєю дорогою, що се теж mirabile dictu: русинів-слухачів на богослов’ї чотири рази 
стільки, як латинників, а між професорами більшість поляків!); на філософії й правах ру- 
синів-професорів незначна меншість, а на медицині й зовсім нема.
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терство не прийняло його. Одну з сих катедр — катедру цивільного пра
ва, займав (від 1872 р.) неб[іжчик] Ол.Огоновський, учений дуже авто
ритетний у своїй спеціальності й загально поважаний задля своїх особис
тих прикмет. Коли настав час стати йому звичайним професором, факу
льтет виступив з пропозицією: з огляду, що для О.Огоновського нема 
готової звичайної катедри, знести руські надзвичайні катедри, а з при
значених на них фондів утворити другу катедру цивільного права, без 
означення в икладово ї  мови,  і на неї заіменувати Огоновського. 
Таким чином, ціною іменування неб[іжчика] Огоновського факультет на
діявся знести зовсім руські катедри й Огоновському приготовити ролю 
останнього руського професора на правах; та тільки міністерство заіме- 
нувало його звичайним професором з руською викладовою мовою, і тим 
способом ті надзвичайні катедри стали звичайними. Коли умер Ол.Ого
новський, його катедра протягом вісьмох літ зіставалася необсадженою. 
Зголосився був до неї д-р М.Зобків, русин, судовий урядник з Боснії*, 
що був стипендистом міністерства й відбував спеціальні студії на загра- 
ничних університетах; його праця "Die Theilpacht nach römischem und 
Österreichischem Recht" (Берлін, 1895) прихильно оцінена була в науко
вих кругах — одно слово, був се кандидат вповні відповідний; але львів
ської катедри він не побачив: насамперед факультет відкинув йому по
дання, бо написане було по-німецьки, і замість виразу ruthenisch ужито 
kleinrussisch; коли вніс нове, відкинули йому працю; коли за порадою, 
поданою з самої ж професорської колегії, подався він на суплента бодай 
до тої катедри, не дано йому й суплентури. Правда, незадовго габілітував 
за ту ж саму працю д-ра Зобкова Загребський університет, але ми, руси
ни, завдяки такому делікатному поступуванню львівських професорів, 
стратили надійну силу, хтозна — чи й не назавсіди.

Упоравшися так з д-ром Зобковим, факультет рік пізніше габілітував 
до руських викладів цивільного права поляка д-ра Долінського, очевидно, 
надіючися тим закрити дорогу русинам до сеї катедри. Але протести проти 
такої провокації, що піднялися і в пресі, і в парламентарних кругах, і опози
ція студентів, що не вписувалися на виклади д-ра Долінського, і на сей раз 
перешкодили: міністерство, ігноруючи габілітацію д-ра Долінського, далі 
пригадувало факультетові, аби постарався обсадити руську катедру циві
льного права, і се спонукало його залишити свої плани з д. Долінським: д. 
Долінський залишив руські виклади, став викладати по-польськи, а з кін
цем минулого року університет предложив міністерству на суплента русина 
д-ра Станіслава Дністрянського.

*  В Боснії служить багато русинів, особливо в судах, бо там даються ріжні служебні 
пільги.
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Сей епізод дуже виразно схарактеризував відносини професорської 
колегії до руських катедр і знищив у руської суспільності всякі надії на те, 
що університетська справа могла бути полагоджена в самім університеті. 
Від габілітації д-ра Долінського починають підноситися рішучо гадки, що 
полагодження університетської справи нема чого сподіватися від універси
тету, що до неї мусить узятися правительство безпосередньо, та що одино
ким певним способом на те було б утворення руського університету. Най
більш виразно і рішучо висловив сі гадки посол Танячкевич в інтерпеляції 
до міністра освіти, внесеній у парламенті 20/Х ІІ минулого року й підписа
ній руськими независимими послами й послами інших народностей. Пос[ол] 
Танячкевич у сій просторій і дуже основно обробленій інтерпеляції оповів 
історію Львівського університету й його полонізації, виказав, як багато за
винило в сій справі правительство своєю нерішучістю та яку тяжку кривду 
заподіяло руському народові, та вкінці виступив з жаданням, аби міністер
ство зараз же розпочало приготування для утворення руського університе
ту. Вказавши на потребу національного університету для успішного куль
турного розвою руського народу, він каже:

"В Росії над 20 мільйонів русинів не мають університету; він мусить 
найтися в Австрії і не може бути інший, як той, що його цісар Иосиф II 
заложив для нас у Львові, а відновив цісар Франц І. Він має стати першим 
повним руським університетом для всього руського народу, щоби служити 
його питомій народній культурі. Університет утраквістичний не може від
повісти такій цілі. Польські професори у Львівськім університеті дали при 
нагоді обсади руських катедр на правничім виділі і у всім своїм поступуван
ні якнайясніший доказ, що вони не годні з русинами поводитися так, як 
сього вимагає їх повага, становище людей науки, безсторонньо, приязно і 
достойно. Вони ніяким чином не дадуть себе привести до того, щоб права 
розділяти рівномірно між руський і польський елемент; вони і надальше 
ніколи не годні кермуватися правдивою справедливістю, а хіба тільки шові
ністичною сторонничістю. Тим-то, як досі робили, так і надальше будуть 
університет, се пристанище науки, перевертати на боїще пристрасної полі
тичної боротьби.

При такім стані речей русини без інтервенції правительства ніяким чи
ном не здобудуть у Львівськім університеті ніколи хоч би лише кілька но
вих катедр з руською викладовою мовою. Крім польського шовінізму про
фесорів, дає сю певність ще й автономія університетських властей. Навіть 
найцінніші наукові розправи руських кандидатів буде можна відкидати ніби 
нездалі; кандидатів, що добиваються veniae legendi, можна буде не допус
кати до катедри. Се ті невідперті причини, для котрих русини мусять до
магатися всіма силами окремого власного університету. Мають поляки 
свій університет у Кракові, то русини мусять мати свій у Львові; а сим
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їх університетом є теперішній університет Франца І. Врешті можна для 
поляків заложити другий університет у Львові і туди перенести теперішні 
їх катедри.

З  уваги на наведені незбиті факти звертаються підписані до Вашої 
Ексцеленції з запитанням:

"Чи В[ аша] Ексц[еленція] знає цілу історію польщення Львівського 
університету?

Чи не уважає В[аша] Ексц[еленція], що тим польщенням Львівського 
університету, котрому своїм сторонничим поведениям винно також прави
тельство, або ліпше сказати, правительства, зроблено напад на правний 
стан і силоміць нарушено права власності руського народу до Львівського 
університету, що після державного і народного права повинен назавсіди 
належати до руського народу і його культури?

Чи не уважає В[аша] Ексц[еленція] за свій обов’язок взятися зараз до 
усунення тої великої кривди, яку заподіяно руському народові, і знести 
розпорядження з дня 27 цвітня 1879 [p.], котрим у Львівськім університе
ті заведено польську урядову мову, та видати нове розпорядження, що ру
ську мову треба уважати також за урядову?

Чи В[аша] Ексц[еленція] гадає непохитно стояти при правнім стані, 
що Львівський університет належав властиво і передовсім руському наро
дові, і держатися постанов з дня 4 грудня 1848 [p.] і з дня 1 цвітня 1882 
[p.] та за конечну ціль поступування правительства узнати повну віддачу 
Львівського університету Франца І на користь культурного розвитку ру
ського народу, до котрої-то цілі невпинно належало би простувати?

Чи гадає В[аша] Ексц[еленція] постаратися про те, щоби зараз пороб
лено потрібні приготовления до отворення і обсади з роком 1899/1900 по 
дві катедри (або доцентури) з руською мовою викладовою на виділах прав
ничім, філософічнім і лікарськім Львівського університету? Щоби в дорозі 
конкурсу зараз на сей рік признано шість запомог по 1000 з[олотих] 
р[инських], по дві для наук правничих, філософічних і лікарських, в цілі 
уможливлення габілітації спосібним руським кандидатам? Щоби щороку 
видавано по шість стипендій в такій самій висоті для кандидатів до руських 
катедр? Щоби зараз отворено руські катедри, скоро найдуться чи то вне
суть свої подання руські кандидати? Щоби так поступувано доти, доки не 
будуть заложені і обсаджені всі руські катедри на всіх виділах?" Доти ін
терпеляція.

Розуміється, такими інтерпеляціями правительство не дуже сушить собі 
голову, й руським послам ще не раз прийдеться підносити сю справу — 
usque ad finem.

Дотепер правительство пригадувало собі нашу університетську справу 
тільки під впливом більш або менш посторонніх причин. Так се було 1848 і
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1862 p., як ми вже бачили. Катедру всесвітньої історії засновано як одну з 
гратифікацій русинам при довершенні союзу з правительством, хоч нім вона 
увійшла в життя, було вже й по угоді. З  політичних причин нарешті виник 
проект ще одної нової руської катедри, котрої справа тепер висить у повітрі 
і про котру мушу тут згадати.

Літом минулого року міністерство звернулося до філософічного фа
культету з запитанням, чи не добре було б заснувати на філософії чи на 
теології катедру старослов’янської мови, з особливим оглядом на старо
руську церковну літературу, головно в інтересах студентів-богословів. Хоч 
формальна ініціатива сього вийшла від львівського митрополітального ор- 
динаріату, але в пресі і в суспільності зараз пояснено було правдиве зна
чіння сього факту: ся катедра призначалася для д-ра Студинського і мала 
бути платою за вірну службу його тестя, одного з проводирів правитель- 
ственої купки русинів — иос[ла] Вахнянина. Такий мотив креовання но
вої катедри дав якнайліпшу зброю против неї всім противникам руських 
катедр, і на факультеті всіма майже голосами (окрім одного — руського) 
відкинено пропозицію міністерства, а мотивами при тім послужила дійс
но досить дивна з наукового погляду спеціалізація тої проектованої кате
дри. Міністерство, одначе, тим не заспокоїлось і кілька місяців тому по
відомило факультет, що має намір заснувати або другу катедру руської 
мови й літератури з спеціальною увагою для церковнослов’янщини, або 
катедру славістики з руською викладовою мовою. Як треба було надіяти
ся, факультет признав кориснішою катедру славістики, але при тім підно
сив брак відповідного кандидата, хоч такого кандидата не тяжко було б 
знайти, як не в Галичині, то поза Галичиною, і один з професорів-русинів 
вказував на се. Ми чули, що й міністерство теж, зо свого боку, прихиля
лось до заснування катедри славістики, але політичні впливи взяли гору, 
і в інтересах д-ра Студинського, що спеціалізувався в історії руської літе
ратури, сей план мусив уступити; переказують і іншу причину — напус
тити русина на русина: всадити на карк д-ру Колессі д-ра Студинського. 
Ся поголоска, вірна чи не вірна, може характеризувати погляди суспіль
ності на сю справу. Іменування д-ра Студинського надзвичайним профе
сором руської мови й літератури уважається річчю певною й чекається з 
дня на день. Розуміється, при тім користь від сеї нової катедри була б 
мінімальна: двох системізованих (штатних) катедр руської мови тяжко 
надіятися, один з професорів буде професором ad personam — поки є на 
університеті, доти є й його катедра; а при непевності, чи буде навіть дві 
ординатури для сього предмета, дійсно утворюється дуже прикра ситуа
ція для двох професорів того ж самого предмета.

Ся нова ініціатива міністерства до заснування руської катедри дала повід 
Науковому товариству ім. Шевченка пригадати міністерству взагалі пекучі
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потреби руських катедр на університеті. В грудні мин[улого] року вислало 
воно меморіал до міністерства, де вичислило як найбільше і найближче по
трібні такі катедри: на філософії — по одній катедрі класичної філології, 
математики й природничих наук, відокремлення руської історії в осібну ка- 
тедру (бо теперішня катедра призначена для "всесвітньої історії з спеціаль
ним оглядом на історію Східної Європи"), а рівно ж корисною признало 
проектовану катедру славістики; на правах: заповіджені ще 1862 р. катед
ри цивільного процесу і вексельового та торговельного права, катедри істо
рії руського права і австрійського] державного права; на медицині — ка
тедру положництва, з огляду на потреби львівської школи повитух, далі — 
катедру описової анатомії, лікарської хімії й гігієни.

В липні (13 н.ст.) відбулося віче русинів-студентів вищих шкіл в уні
верситетській справі; його подробиці відомі більшості наших читачів з 
"Пам’ятної книжки" сього віча, виданої з поручения його й розісланої в 
великім числі по Галичині й на Україні*. Зазначу тільки, що віче удалося 
дуже добре: окрім студентів Львівського університету, в нім узяли участь 
відпоручники русинів-студентів Львівської політехніки, університетів Чер
нівецького, Краківського і Віденського і гірничих академій у Лубні й Пши- 
брамі; явилися й декотрі професори-русини (дехто з них не міг явитися, бо 
не був тоді ві Львові). Меморіал виладжений до міністерства підписало 
п’ятсот мужа (449 студентів ріжних вищих шкіл і 57 матуристів), не раху
ючи львівських богословів, котрим семінарські власті заборонили взяти 
участь у вічі. Віче ухвалило допевнятися заснування осібного українсько- 
руського університету у Львові, "з огляду на те, що законом застережений, 
а в практиці не переведений утраквізм Львівського університету рішучо не 
вистарчає для культурних потреб українсько-руського народу", і в тім на
прямі виладило й вислало до міністерства меморіал та звернулося до всеї 
українсько-руської суспільності з зазивом, аби попирала сю справу.

Численні привітні листи й телеграми, вислані на віче з ріжних кінців 
краю, дали доказ, як піднята справа відповідала потребам і змаганням ру
ської суспільності. З  руських органів сердечно повітало віче "Діло". Що 
польські газети позбули його глузуваннями, се нікого не здивувало: занад
то привикли ми, що сій стороні всякі змагання руські здаються тільки смі
шними {perrisum multum...)\ але досить несподіваним було те, що в "Рус- 
лані" появилася досить непривітна стаття посла Барвінського, що взагалі 
багато займався університетською справою, а тепер дав приємність "Czas' -oßi 
покликатися на нього як на союзника в університетськім питанні. Пос[ол]

*  Дохід з неї призначений на заснування "людового університету", себто популярних 
курсів для народу і середніх верств; сповнення сього плану було б першим конкретним 
результатом сього "першого академічного віча".
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Барвінський вказує на те, що справа університету ще не дозріла, та підно
сить потребу приготовления наперед численних доцентів, наукової літера
тури, побільшення числа слухачів-русинів. Не можна признати сі замітки 
всі оправданими*. На факультетах теологічнім і правничім русини вже те
пер мають зовсім поважне число слухачів, а й на філософії деякі універси
тети в Австрії й поза Австрією не мають і стільки, скільки є тепер русинів 
на Львівськім; зрештою, університет не сформовується протягом кількох 
місяців, а для того, щоб розпочати сформування руського університету, є 
вже відповідна підстава. Щоб здобути руських доцентів, треба, аби вони 
мали вигляди на катедру і міністерська стипендія не представляла з себе 
чогось надприродного, як то діється тепер. Нарешті з науковою літерату
рою не так зле, як представляє собі п. Барвінський, закидаючи між іншим, 
що Наукове товариство ім. Шевченка не схотіло зайнятися медичною тер
мінологією (д[обродій] автор не схотів собі пригадати термінологічного від
ділу "Лікарського збірника", що якраз викликав дуже прихильний відзив у 
польських лікарських кругах — "Przegląd lekarski", ч.42), університетсь
ких же підручників для університету in spe не пишуть і у інших безунівер- 
ситетських народів, не тільки у нас. Взагалі ж піднесений оклик — допев
нятися осібного університету — не можна не признати зовсім раціональ
ним з огляду на ті трудності, які ставлять збільшенню руських катедр на 
Львівськім університеті beati possidentes поляки, сі трудності добре знає й 
сам д. Барвінський.

Коли би раз правительство схотіло задоволити потребу русинів в уні
верситетській справі, йому б, мабуть, легше було заснувати осібний універ
ситет, ніж крок за кроком проводити утраквізм у теперішнім Львівськім 
університеті, з його широкою автономією й незвичайною ворожістю до ру
ського елементу. Розуміється, доки того осібного університету нема, се не 
усуває потреби й не здіймає обов’язку з дотичних чинників — допевнятися 
помноження руських катедр на теперішнім Львівськім університеті. Тому й 
розпочатій академічною молодіжжю акції не можемо не висловити якнай
більшої симпатії, бувши, розуміється, певними, що вона не скінчить на сій 
першій маніфестації, вестиме їх далі, а заразом розвине акцію у сій справі і 
в інших напрямах.

Стільки важнішого мав я оповісти про справу Львівського універси
тету; але мушу ще сказати кілька слів про участь українців у сій справі.
1897 р. кілька земляків з російської України взяли ініціативу до збирання 
складок на удержання руських доцентів на Львівськім університеті; була 
видана й відозва, де висловлялася гадка, що, удержуючи приватними кош

*  З-поміж справедливих його уваг піднесемо одну — з поводу проектів приватного 
університету: що австрійська державна практика не знає приватних університетів.
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тами доцентів протягом кількох років, можна буде тим змусити правитель
ство, що воно дасть дотацію для сих руських катедр, і таким чином можна 
буде крок за кроком осягнути спочатку один факультет, а далі й цілий уні
верситет. Намір, як бачимо, дуже благородний і симпатичний, і охота — 
прийти з матеріальною підмогою потребам Галицької Русі — дуже похва
льна, та тільки показує у ініціаторів незнайомість з університетськими вза
галі й спеціально львівськими обставинами. Габілітація вимагає дуже солід
ного наукового приготовления; як я вже сказав, тутешню габілітацію мож
на щодо вимог прирівняти більш-менш зі степенем магістра російських уні
верситетів. Для осягнення її по скінченні університету треба з кілька літ 
віддаватися спеціальним науковим студіям у якімсь університетськім місті, 
до чого незаможним людям звичайно служать ріжні стипендії або посади з 
легкими обов’язками при наукових інституціях. А в тім і штука, що між 
галицькою академічною молодіжжю не буває звичайно зовсім людей, що 
могли б собі позволити кілька років своїм коштом віддаватися спеціальним 
науковим студіям, до стипендій же або таких посад, про які я сказав, їм на 
практиці звичайно доступ майже замкнений. До того треба пам’ятати, що в 
нинішніх обставинах, коли про руські катедри щойно говориться, люди хоч 
би з найліпшими академічними здібностями не можуть покладатись на сі перс
пективи, а мусять запевняти собі інакший хліб — складати ріжні практичні 
іспити, що вимагають теж років праці. Не кождому при тім удається задер
жатися хоч при якій роботі у Львові, а треба числитися і з тим, що при опи
саних вище відносинах професорської колегії до руських кандидатів їм може 
прийдеться удаватися по габілітацію на інші університети, і звідти вже пере
носити свою veniam docendiдо Львова. В таких обставинах, отже, перше ніж 
застановлятися над удержанням будучих доцентів (хоч і се не завадить), тре
ба подумати над тим, щоб дорогою стипендій дати можливість людям приго
товлятися науково, аби могти здобути габілітацію.

Одинока інституція в Галичині, взагалі в австрійській Україні-Русі, що 
може працювати над розвоєм науки — Наукове товариство ім. Шевченка, 
вже від кількох років звернуло свою увагу на сю сторону, наділюючи неве
ликими стипендіями (100—200 зл.) своїх молодих робітників, аби дати їм 
спроможність віддаватися науковим студіям. Таких стипендій, одначе, тре
ба би далеко більше і мусили б вони бути далеко більші, аби дати спромож
ність науковим робітникам віддаватися роботі протягом років і приготовля
тися до університетської катедри, але скупих доходів Товариства не вистає 
на се. Земляки-українці повинні би прийти Товариству в сій справі в поміч. 
Нехай вони затямлять — що се властива й одинока дорога до націоналіза
ції вищої освіти...

Нарешті хочу подати коротенькі дати про руський елемент у інших 
вищих школах Галичини й Буковини. На Чернівецькім університеті в літ
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нім семестрі 1899 р. було на загальне число звичайних слухачів 320 — 
русинів 20, з того на богословськім 2 (!), на правничім 16, на філософічнім
5 (числа русинів на сім університеті взагалі дуже сильно міняються, макси
мальне число — 50 було в літнім семестрі 1880—1881 pp.); руська катедра 
донедавна була одна — руської мови й літератури (д-р Смаль-Стоцький), 
минулого року прибула друга — практичної теології, гомілетики і літургіки 
(Д.Єремійчук); разом з нею заснована була на богословськім катедра цер
ковнослов’янської мови, ніби руська, але професор (д-р Козак) викладає 
по-німецьки, як видко з останньої програми. Окрім того, є ще кілька руси- 
нів-професорів, але вони викладають по-німецьки (д-р Калужняцький — 
славістика, д-р Милькович — історія Східної Європи).

На Львівській політехніці на загальне число коло 500 (пересічно з обох 
півріч) було в році 1898—1899 русинів 30 (греко-католиків 35); в порів
нянні з попередніми роками воно зросло і зростає. Професорів-русинів є 
досить (проф. Медведський, Волощак, Мариняк, Залозецький), але вони 
всі викладають по-польськи і навіть від сучасного українсько-руського на
укового і культурного руху стоять зовсім осторонь.

Як бачимо, на інших вищих школах руський елемент стоїть значно слаб
ше, ніж на Львівськім університеті; тим пояснюється, що змагання до на
ціоналізації вищої освіти у русинів звернені тепер на сей останній.
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НАУКОВЕ ТО ВАРИ СТВО  
ІМЕНІ Ш ЕВЧ ЕН К А

Розпочинаючи нову серію статей про видніші наші товариства, пер
шою пускаємо статтю про Наукове товариство імені Шевченка, приготов
лену для бюлетенів Товариства, що, від сього року почавши, мають вихо
дити, чотири рази до року наразі, в мові руській і німецькій, для обзнайом- 
лення з життям Товариства інтересованих — своїх і чужих.

Ініціатива заснування Товариства імені Шевченка вийшла від кількох 
патріотів з російської України. Коли після урядових репресій проти україн
ського слова в Росії при кінці 60-х pp. надії українських патріотів усе силь
ніше зверталися на Галичину і її молодий національний рух, на початку 
70-х pp. з ’явилася між ними гадка — заснувати у Львові якусь постійну 
інституцію для розвою українського слова. За порозумінням з провідника
ми галицької національної українсько-руської партії постановлено було на 
зібрані гроші (коло 9 тис. гульд[енів]) купити друкарню, що служила б 
підставою літературного руху (такий план уже від кількох років був у гали
цьких народовців), а для управи її і для розвою того літературного руху 
зав’язано "Товариство імені Шевченка" в виді тіснозамкненої корпорації, з 
високою вкладкою 100 з[о]л[отих] р[инських] (пропоновано було навіть 
250), аби обережним добором членів охоронити його від посторонніх еле
ментів. В 1873 р. закуплено друкарню, а 11 грудня того ж року галицьке 
намісництво затвердило статут нового товариства, підписаний дев’ятьма 
виднішими людьми з нечисленної ще тоді українсько-руської партії.

В статуті нового товариства, поставленого під патронат найбільшого 
українського поета, котрого ім’я було окликом галицького національного 
відродження, — метою його положено було "вспомагати розвій руської 
(малоруської) словесності", для осягнення її Товариство мало видавати своїм 
накладом книжки і часописи літературні й наукові, підпирати літературні й 
наукові видання, роздавати премії й т.ін. Мотивуючи заложення власної 
друкарні, вказували на те, що одинокої перед тим руської друкарні (Став
ропігійської) не вистало би, якби Товариство Шевченка "зачало много кни
жок видавати". Але сі рожеві мрії на перших кроках дізнали гіркого розча
рування. Закупно друкарні й видатки на її урядження пожерли не тільки 
всі зібрані гроші з жертв і членських вкладок (несповна десять тисяч 
гульд[енів]), але впровадили Товариство в значні довги (коло 4 000), так 
що приходилося робити позички на досить тяжких умовах. При таких об
ставинах про якусь видавничу діяльність Товариства не було що й думати, 
і вже на перших загальних зборах Товариства більшість членів вказувала 
на се та підносила, що Товариство має передовсім зайнятися своєю друкар-
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нею, аби забезпечити її існування. Се було нелегко, бо доходи Товариства 
були скупі, сторонніх партій друкарня мала дуже небагато, видання ж на
родовецькі друкувала з ріжними опустами, на кредит і т.ін., так що від них 
особливих користей не мала. Через те Товариство аж до 90-х pp. перебува
ло, можна сказати, в хронічній біді, з котрої не могли вирятувати його й ті 
жертви, що від часу до часу впливали. В таких обставинах воно могло роз
мірно тільки в дуже слабій мірі сповнювати виписану в статуті мету: воно 
причинялося до літературного руху головно тільки друкарським кредитом 
та опустами, які робилися для популярних видань "Просвіти", для одинокої 
тоді літературної часописі "Правда" і подібних інших. Зрідка лише могло 
воно дати наклад на якусь книжку, напр., видало своїм коштом два томи 
"Правди", причинилося до видання важної праці проф. Огоновського 
"Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache" і т.ін.

1885 p. Товариство перейняло на себе видання літературної часописі 
"Зоря"; в розвої його се був досить важний факт: він був початком само
стійної видавничої діяльності Товариства, розбудив якийсь літературний рух 
у нім і до певної міри відновив інтерес до Товариства і в Галичині, й на 
Україні, де по "антракті" кінця 70-х pp. знову змагається український рух і 
через урядові заборони все більше звертається в Галичину. "Зоря", що мала
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до 1894 р. свобідний доступ до Росії, в 90-х pp. стала була в значній мірі 
всеукраїнським органом, а з тим разом і Товариство починало ставати в 
певній мірі всеукраїнським літературним огнищем. Коли з розвоєм літера
турної роботи стала все більше відчуватися потреба також і наукових укра- 
їнсько-руських видавництв, на адресу Товариства почали висловлятися з 
російської України бажання, аби воно взялося до організації наукової робо
ти. Речником сих бажань виступив Ол[ександр] Барвінський, що на зага
льних зборах Товариства 1890 р. предложив проект реформи Товариства в 
сім напрямі. Головними точками сеї реформи мали бути: Товариство імені 
Шевченка перетворюється на "Наукове товариство"; знижуючи вкладку 
до 3 з[о]л[отих] р[инських], воно змагає до того, аби притягнути до себе 
якнайбільше число людей, інтересованих розвоєм наукової роботи; для ор
ганізації її поруч виділу, що має зайнятися адміністраційними справами 
Товариства, утворюються секції для наукової роботи, наразі три: філологічна, 
історично-філософічна і математично-природописно-лікарська. Проект сей 
викликав деяку опозицію членів, котрі вказували, що наукову роботу мож
на розвивати в Товаристві і в рамах давнішого статуту, що сама зміна ста
туту роботи сеї не сотворить, але на нових загальних зборах — у марті 
1892 р. проект прийнято й Товариство зреформовано на "Наукове товари
ство імені Шевченка".

Дійсно, ся реформа, хоч була важним явищем у дальшім розвої Това
риства, сама по собі могла б і не мати таких далекосяглих наслідків, якби в 
парі або слідом з нею не йшли інші події: зріст матеріальних засобів Това
риства і поява в Товаристві людей, що спеціально зайнялися організацією 
наукової роботи. Тож початки наукової діяльності були досить скромні. При
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кінці 1892 р. вийшов перший том "Записок" Товариства імені Шевченка, 
зложений переважно з праць українських авторів і виданий теж за гроше
вою підмогою з України, під редакцією тодішнього голови Товариства 
Ю.Целевича; в 1893 [p.] вийшов другий, під редакцією О.Барвінського, 
хоч редакція мала надію видати того року два томи; аж в 1894 р. прийшло 
до видання двох томів (III і IV), під тою ж редакцією. Окрім того, в сих 
роках перейняло Товариство на себе видання "Правничої часописі" — квар
тальний для теорії й практики права, заложеного львівськими правника- 
ми, "Руської історичної бібліотеки" — збірника перекладів важніших мо
нографій по історії України, "Правничого словаря" д-ра К.Левицького і за 
грошевою підмогою з України розпочало видання "Російсько-українського 
словаря" (закінчене 1899 p.).

Корисні переміни в житті Товариства, про які я згадав вище, дають 
себе знати в скорім розвої наукової роботи доперва з початком 1895 р. Як 
я сказав, тими перемінами був зріст матеріальних засобів Товариства і ор
ганізація наукової роботи, переведена в Товаристві новими силами. Зріст 
своїх матеріальних засобів Товариство завдячувало насамперед зростові 
роботи своєї друкарні: 1893 р. ц[ісарсько]-к[оролівське] видавництво шкіль
них книжок переносить до неї друк руських шкільних книжок; прибули 
також інші урядові роботи. По-друге, на підставі своїх наукових публікацій 
починає Товариство здобувати запомоги від міністерства і від краевого сойму, 
головно завдяки заходам п. О.Барвінського, голови Товариства в pp. 1893—1896. 
Щоправда, сей матеріальний зріст був значним тільки в порівнянні з дав
нішими хронічними дефіцитами, з вічною бідою, в котрій жило Товариство, 
самі ж по собі матеріальні засоби Товариства були в порівнянні до велико
сті задачі, котру воно сповняло, дуже малими, а спеціально запомоги пра-
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вительствені й краєві розмірно до наукової діяльності Товариства і навіть 
до бюджету його наукових видань були дуже малі й зростали дуже повіль
но, так що в компетентних кругах не переставали дивуватися, як Товарист
во могло розвивати таку інтенсивну наукову роботу при таких малих засо
бах. Се здивування зрозуміє кождий обзнайомлений з нормальними кош
тами наукових видавництв, з нижче поданого перегляду:

1894 р. дістало Товариство першу субсидію від краевого сойму 500 
з[о]л[°тих] р[инських], разом із субсидією 500 з[о]л[отих] р[инських] на 
"Історичну бібліотеку", перейнятою Товариством разом з сим видавницт
вом — 1 000.

1895 р. дістало Товариство першу субвенцію від правительства в 
сумі 1 000, разом з соймовою 2 000. Бюджет наукових видань виносив 
коло 4 500, а видано на те, розуміється, з неможливою ощадністю, 9 томів 
наукових публікацій.

1896 р. Товариство дістало 4 500 з[о]л[отих] р[инських] субвенцій 
(від міністерства 2 000, від сойму 1 000 і осібно для археографічної комісії 
1000, а на Тст[оричну] бібліотеку" 500); бюджет наукових видань вино
сив коло 10 000, видано 10 томів наукових видань.

1897 р. Товариство дістало ту саму суму запомоги, бюджет наукових 
видань виносив коло 13 000, видано 14 томів наукових видань.

1898 р. Товариство дістало 5 500 субвенції (соймова запомога Товари
ству більша на 500 і археографічній комісії теж на 500 з[о]л[отих] 
р[инських]), науковий бюджет виніс коло 15 000, видано шістнадцять то
мів наукових видань, між ними дуже дорогий, ілюстрований том "Мате
ріалів до українсько-руської етнології"; Товариство мало сей рік коло 3 000 
дефіциту.
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1899 р. Товариство дістало 7 000 субвенцій (від правительства 3 000, 
від сойму: 1 500 на Товариство, 1 500 на археографічну, 500 на етнографіч
ну комісію, 500 на "Історичну бібліотеку"), бюджет виніс 14 560; видано 
16 томів наукових публікацій*.

Таким чином, бачимо, що субвенції далеко не покривали і не покри
вають видатків Товариства на його наукові публікації й потреби. Товари
ство покривало сю недостачу доходами з друкарні, членськими вкладка
ми й жертвами поодиноких людей, але в останніх роках уже тяжко при- 
ходилося удержати рівновагу в бюджеті й по вичерпанні касових запасів 
попередніх літ ся рівновага захиталася, так що дальший розвій наукової 
роботи був здержаний браком матеріальних засобів. Се велика шкода 
для українсько-руського культурного життя, а заразом і кривда русько
му народу в Австрії, що його головна культурно-наукова інституція не 
дізнає більшої запомоги з боку правительства і краю. Субвенції, які по- 
бирає Наукове товариство ім. Шевченка, видаються смішно малими в 
порівнянні з тими, які мають, напр., найближчі слов’янські академії — 
краківська або празька (краківська дістає з публічних фондів 50 000: 
20 000 від правительства, ЗО 000 з[о]л[отих] р[инських] від краю, пра
зька 40 000), а прецінь наукова діяльність сього Товариства не тільки 
релятивно для культурних інтересів руського народу далеко важніша, при 
браку інших наукових інституцій, але й абсолютно взявши — не потре
бує стидатися своєю науковою вартістю перед іншими слов’янськими ака
деміями Австрії. Притім ще її субвенції досі не забезпечені вповні, бо 
правительствена субвенція не вставлена в бюджет, признається міністер
ством кождий рік наново на внесене ad hoc подання Товариства, і тому не 
має певності. Крайній уже час, аби субвенції Товариства бодай наблизи
лися до тих, які побирають інші слов’янські академії в Австрії, та були 
забезпечені вставленням у бюджет.

Розвій теперішньої наукової діяльності Наукового товариства імені 
Шевченка показав себе назверх передовсім розвоєм та спеціалізацією нау
кових видавництв.

Головний орган Товариства — "Записки Наукового товариства імені 
Шевченка" почали виходити від р. 1892, як сказано вище, містячи наукові 
розвідки з усіх галузей наук, репрезентованих секціями Товариства; тільки 
право мало від початку свій осібний орган в "Правничій часописі". Від 1895 p., 
перейшовши до теперішнього свого редактора проф. М. Гру шевського, вони 
зреформовані були в наукову часопись: поруч відділів розвідок і матеріалів

*  Матеріальний розвій Товариства за сей час буде видко з порівняння його балансу: 
1892 — активи 29 440, пасиви 7 433, маєток 22 006; 1898 — активи 72 221, пасиви
9 579, маєток 62 649.
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заведено відділи miscellanea (для дрібних заміток і матеріалів), наукової 
хроніки, де подаються огляди періодичних видань — українсько-русь- 
ких, російських, польських і ін., властиво, того матеріалу, який дають 
вони для українсько-руської науки, та огляди західно-європейської нау
кової літератури по археології, історії літератури й культури і просторий 
відділ бібліографії, де містяться критичні оцінки й справоздання з усього, 
що дотикає української науки. З  заснуванням (1897 р.) осібної публіка
ції для математично-природописно-лікарської секції, "Записки" стали 
органом секцій історично-філософічної й філологічної, присвяченим голов
но українсько-руській археології, історії, язику й історії літератури. Ви
ходили вони в 1895 р. що три місяці, від 1896 [p.] — що два місяці, 
книжками по 12 аркушів.

Для більших археографічних публікацій зав’язано 1895 р. археографіч
ну комісію і заложено дві серії публікацій: "Жерела до історії України-Руси" 
і "Пам’ятки українсько-руської мови і літератури"; бюджет комісії вино
сить всього 1 500 з[о]л[отих] р[инських], що дає на неї краєвий сойм, і 
тому вона може видавати лише по одному тому — з тої або другої серії, а 
сього дуже мало супроти маси згромадженого матеріалу. Досі в серії "Же- 
рел" публікувалися дві колекції: люстрації королівщин руських земель XVI в. 
М.Грушевського, акти до історії Галичини в XVII в. С.Томашівського, в 
серії "Пам’яток" — колекція апокрифів в українсько-руських версіях д-ра 
Франка.

Для публікування етнографічного матеріалу заложено 1895 р. "Ет
нографічний збірник", що виходив спочатку (1895-1897 pp.) по одному 
тому на рік, під редакцією М.Грушевського; від 1898 [p.] виходить по 2 
томи, 12—20 арк., під редакцією І.Франка і В.Гнатюка; тут містяться 
матеріали фольклорні — чи то збірні (як в т. I, II, V ), чи то систематичні 
збірки, що займають цілі томи (т. III і IV — фольклорні матеріали з 
Угорської Русі, VI — корпус анекдот, VII — казки з Брідського пов[іту]); 
для етнологічних заложено осібну серію — "Матеріалів до українсько- 
руської етнології" з численними ілюстраціями (виходить по одному тому 
на рік, І, виданий під редакцією Ф.Вовка, містить серію ріжнорідних статей 
і матеріалів, II — ширшу монографію про гуцулів проф. Шухевича). 1898 р. 
зав’язано для організації етнографічних студій спеціальну етнографічну 
комісію.

1897 р. зорганізовано "Збірник математично-природописно-лікарсь- 
кої секції"; від 1898 р. він поділяється на два відділи: математично-приро- 
дописну і медичну, остання має свій спеціальний титул — "Лікарський збір
ник" і служить органом лікарської комісії.

1898 р. зорганізовано також осібні збірники історично-філософічної й 
філологічної секції, призначені для ширших монографій або збірників, що
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не могли би зміститися в "Записках"; вони виходять кождий по одному 
тому річно; в "Збірнику історично-філософічної секції" містилася "Історія 
України-Руси" М.Грушевського, в "Збірнику філологічної с[екції]" — шир
ша біографія Шевченка О.Кониського і збірник розвідок Драгоманова по 
народній словесності й історії літератури.

В остатнім часі організовано при філологічній секції комісію язикову 
для практичних потреб українсько-руської мови.

На черзі стоїть тепер реформа "Правничої часописі", що служить ор
ганом сформованої 1898 р. правничої комісії, в наукову часопись, періоди
чну, присвячену праву й економії, але для сього потрібно якоїсь спеціальної 
запомоги для згаданої цілі.

В теперішнім моменті наукова організація Товариства виглядає так: три 
секції, що служать основними органами наукової організації, при них, як 
органи помічні, для спеціальніших цілей — чотири комісії:

I. Секція історично-філософічна — при ній: 1) комісія правнича.
II. Секція філологічна — при ній: 2) комісія язикова; при сих двох 

секціях: 3) комісія археографічна, 4) комісія етнографічна.
III. Секція математично-гіриродописно-лікарська — при ній: 5) комі

сія лікарська.
Система видавництв — видання секцій:
I. Наукова часопись, присвячена передовсім історії, язику й історії лі

тератури українсько-руського народу, — "Записки Наукового товариства 
імені Шевченка" — орган історично-філософічної і філологічної секцій, 6 
томів річно, вийшло дотепер 34 томи.

2—4. Збірники поодиноких секцій — 3 томи річно, вийшло 9 томів.
5. "Руська історична бібліотека" — при історично-філософічній секції,

1 том річно, вийшло дотепер 19 томів.
Видання комісій — а) археографічної:
6. "Жерела до історії України-Руси", вийшло 3 томи.
7. "Пам’ятки українсько-руської мови і літератури", вийшло 2 томи. 

Видавництва 6 і 7 виходять по черзі — 1 том річно.
б) етнографічної:
8. "Етнографічний збірник", 2 томи річно, всього вийшло 7 томів.
9. "Матеріали до українсько-руської етнології", 1 том річно, вийшло 2 

томи.
в) правничої:
10. "Правнича часопись", 1 том річно, вийшло 9 томів; має бути зрефор

мована.
г) лікарської:
II. "Лікарський збірник", виходить зошитами "Збірника математично- 

природописно-лікарської секції", 2 зошити на рік, вийшло 4 зошити.
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Теперішнє нормальне число наукових публікацій — 15 томів річно, коло 
230 аркушів друку, не рахуючи тих видань, які не входять в вичислені серії 
(extravagantia). Всього за 5 років, 1894—1899 видало товариство 64 томи 
наукових публікацій. Число незвичайно велике в порівнянні з бюджетом 
Товариства і особливо — з сумою запомог, побраних за той час.

Для успішного розвою наукової роботи Товариство останніми роками 
уділяло значну частину свого небагатого бюджету на сформування бібліо
теки й удержання при ній публічної читальні, і на стипендії й запомоги. 
Бібліотека зложилася з кількох пожертвуваних колекцій і з обмінних при
мірників, але доповняється закупном книжок щорічно, особливо в відді
лах Ruthenica і фольклорної літератури. За браком у Львові бібліотеки, 
де б сі відділи були заступлені бодай хоч трохи можливо, сформування 
сих відділів було б дуже важно і можна б тільки жадати, аби збільшення 
матеріальних засобів Товариства дало йому спромогу уділяти гроша на 
сю ціль.

Так само важне значіння має справа стипендій для молодих людей, 
що віддаються науковим студіям: галицькі русини, серед котрих здібні й 
заінтересовані наукою молодики стрічаються в дуже значнім числі, не 
мають майже зовсім приступу до стипендій правительствених чи крає
вих, не мають й інституцій, які б давали спромогу молодим людям по 
укінченні університетських студій віддаватися науковій роботі, і донедав
на переважна більшість таких надійних сил марнувалася в роботі для хлі
ба. Останніми часами (1898 р.) в поміч Товариству прибула спеціальна 
фундація для уділювання запомог для наукових студій (фундація ся, пе
редана легатором-українцем Товариству, в сумі 45 000 гульд[енів] вло
жена в дім, де тепер уміщене Товариство); надіємося, що вона незадовго 
увійде в життя. Але й доходи з сеї фундації, і суми, призначувані на сю 
ціль з доходів Товариства, далеко не задоволять сеї пекучої потреби в 
забезпеченні молодим силам спроможності наукового розвою, і тут мож
на тільки бажати, аби поданий приклад дав заохоту до нових жертв на сю 
мету від наших патріотів.

Для піднесення наукового престижу Товариства переведено дуже 
важну реформу в 1898 році. Статут 1892 р. мав ту хибу, що, широко 
розчинивши двері Товариства для членів з усіх верств українсько-русь- 
кого народу, не відріжнив їх компетенцій адміністраційних від науко
вих; тому кождий член, хоч би з найнижчим цензом освітнім, міг бути 
членом секції й рішати в наукових справах. Уже в 1896 р. виділ висту
пив з проектом реформи статуту, що мала усунути сю аномалію, але 
переведення сеї реформи стрілося з ріжними трудностями, і тільки в
1898 р. переведено її: поруч звичайних членів Товариства утворено нову 
категорію "дійсних членів", іменованих на підставі їх наукової кваліфі-
g М. Грушевський, T. 1
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кації (самостійних наукових праць); секції складаються з самих дійсних 
членів, так що збори секцій стають правдивим науковим ареопагом, впо
вні компетентним в рішенні наукових справ. Перші вибори дійсних членів 
переведено в 1899 році; увійшло до історично-філософічної секції 12 чле
нів, до філологічної 10, до матем[атично]-природ[описно]-лікарської 10; 
їх каталог, з короткими curricula vitae і виказом наукових праць, містить 
справоздання Товариства з 1899 р.

Як бачимо з сього короткого перегляду, Товариство дуже енергічно 
робило коло розвою наукової роботи, старалося згромадити до неї 
якнайбільші круги робітників, підняти її на можливо високий науковий 
рівень і заложити під неї міцні й тривкі підвалини. Щоб оцінити осягне- 
ні нею результати, треба знати всі ті трудності й перешкоди, які стріча
ла вона в сих змаганнях на своїй дорозі. Про одну сказано було вже — 
се малі матеріальні засоби, з котрими можна було осягнути якісь пока
зніші результати тільки при безкорисній і повній пожертвування праці 
головніших робітників, але ся перешкода не була одинокою. Другою 
був брак у русинів вищих наукових інституцій, в виді університетів і 
наукових інститутів, на котрі звичайно, в нормальних обставинах, опи
рається робота таких товариств чи академій, як наше Товариство; тому- 
то приходилося йому застановлятися не тільки над тим, щоб згромади
ти коло себе наукові сили, а також і над тим часто, щоб сим силам дати 
спромогу віддаватися науковій роботі. Нарешті третя фатальна пере
шкода, що незвичайно шкідно впливає на розвій наукової роботи Това
риства, — се цензурні відносини Росії; наукові  видання Товариства 
увесь сей час зістаються в категорії "абсолютно заборонених" в Росії! 
Річ неймовірна на вступі X X  століття, але, на жаль, цілком певна. Тільки 
декотрі наукові інституції Росії можуть діставати видання нашого То
вариства. Тим чином для 9/10 нашого народу наукова робота нашого 
Товариства полишається напівстраченою, бо майже або зовсім непри
ступною; тим незвичайно утрудняється участь в роботі Товариства укра
їнців російських, ослаблюється моральна й матеріальна піддержка, яку 
б Товариство могло мати від них, хоч знищити її зовсім не в силі ніякі 
репресії.

Невважаючи на сі тяжкі перешкоди, Товариство, як ми бачили, всти
гло протягом яких п’яти літ зорганізувати дуже солідну й ріжносторонню 
наукову роботу, розвинуло цілу серію наукових публікацій, що обіймають 
широкий круг наук і в декотрих галузях, як, напр., в історії, філології, 
етнографії й історії літератури України-Русі, стали неминучо потрібним 
джерелом для всяких студій; воно згромадило коло себе значне число 
наукових робітників з усіх частин України-Русі (в передостаннім році в 
наукових виданнях Товариства взяло участь 74 особи, з того заграничних
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25, в останнім 62 особи, з того заграничних 12*), а і значному числу їх 
дає своїми гонорарами, запомогами, стипендіями спромогу віддаватися 
далі науковій роботі; нарешті — воно за сей час встигло уже виховати в 
своїй науковій організації цілий ряд солідних наукових сил, свою наукову 
школу, котрою може гідно показатися перед чужими науковими інститу
ціями.

Роблячи на Грунті новім, нерозробленім, під час, коли сама українсь- 
ко-руська мова терпить репресії зі сторони одних, легковаження і воро
гування зі сторони других, Товариство встигло виробити собі симпатії й 
поважання у всіх справдешніх приятелів науки й поступу. Доказом того 
можуть служити живі зносини й виміна видань нашого Товариства з чу- 
жосторонніми науковими інституціями, виданнями й ученими (число ін
ституцій і видавництв, з котрими обмінюється виданнями Товариство, сягає 
до сотки) та оцінки його видань в наукових сферах. Я обмежуся тут дво
ма загальнішими оцінками наукової діяльності Товариства, даними в остан
ніх часах двома ученими посторонніми, отже суд їх міг бути вповні об’єк
тивним, а заразом вповні компетентним. Віденський академік Яґіч в сво
їм огляді сучасного наукового руху у ріжних слов’янських народів на полі 
філології, етнографії, історії літератури підносить важне значіння діяль
ності Товариства імені Шевченка супроти тих трудних обставин, в які 
поставлені українські наукові студії в Росії, та признає, що вона "завдяки 
енергічній роботі галицьких русинів і тій моральній запомозі, яка їм в 
поміч іде потиху з Росії, заповідається з часом розвинутися в русинську 
академію наук" (Archiv für Sl[avische] Philologie", X X , 1898). Професор 
Берлінського університету Брюкнер в огляді новин слов’янського наро
дознавства ("Zeitschrift des Vereins für Volkskunde", 1899) підносить зна
чіння Товариства як головного огнища української науки, котрої центр 
наслідком неприхильних політичних обставин перенісся з Києва до Львова, 
та вказує на високу наукову вартість його публікацій. Історичні публіка
ції Товариства все знаходять собі високе признання у рецензентів спеціа
льної наукової часописі "Київська старина" і т.ін.

Образ діяльності Товариства та його високого культурного значіння 
для українсько-руського народу був би неповний, коли б не було згадано 
про його важну участь в розвої українсько-руської літератури. Як згаду
вано було вище, від 1885 р. Товариство видавало літературну часопись 
"Зоря", що була довший час одинокою літературною часописсю на Укра- 
Їні-Русі і в розвої її літератури положила великі заслуги. В 1898 р. Това
риство зреформувало її на місячник "Літературно-науковий вістник", по

*  Зменшення се загального числа співробітників припадкове, воно толкується пере 
вагою в виданнях Товариства 1899 р. більших праць.



Наукове товариство імені Шевченка 201

типу європейських revue, побільшивши значно її величину й розширивши 
програму. Сей журнал, що розходиться, як на галицькі обставини, в до
сить значному числі, скуплює наоколо себе майже усі визначніші літера
турні сили австрійської і російської Русі; в 1899 р. взяло в нім участь 56 
осіб (в тім 26 заграничних). Він доповнює те значіння Товариства як 
всеукраїнського культурного центру, яке піднесли ми вище.

На закінчення подам кілька важніших дат із справоздання Товарист
ва за 1899 р. Товариство мало членів: дійсних 31, почесних 4, сіснователів 
44, звичайних 214. Наукові видання коштували 12 800 гульд[енів]; на 
наукові запомоги видано 560, на бібліотеку 1 243. Видань Товариства 
спродано на 4 465 гульд[енів] 29 к[о]р[он]. Запас видань Товариства 
оцінено на 36 000. Бібліотека Товариства містить понад 4 000 титулів, у 
більше як 9 000 томах.
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УЛИЦЯ Ш Е В Ч Е Н К А  У ЛЬВОВІ

В II книжці "Літературно-наукового вістника" за сей рік була подана 
звістка, що львівський магістрат не згодився на прохання Наукового това
риства імені Шевченка, аби площу перед домом Товариства названо пло
щею Тараса Шевченка і зарезервовано для пам’ятника Шевченку; подано 
було тоді in extenso й відповідь магістрату в сій справі. В сій відповіді магі
страт аргументує свою відмову тим, що Львівська рада міська "почтила 
вже пам’ять того поета" улицею його імені, а проектована площа не нада
ється до поставлення пам’ятника. Щодо остатнього скажу тільки, що люди 
безсторонні, іншої національності, дуже дивувалися, чуючи, що магістрат 
признав згадану площу нездатною для пам’ятника; щодо першого, то з нього

У\иця Шевченка у Львові (фотографована від ул. Зеленої).

видно, що магістрат, очевидно, не припускає можливості, аби попри улицю 
Шевченка щось інше у Львові могло бути назване його іменем (хоч, зреш
тою, існують у Львові площі й улиці того самого імені — напр., імені Фред- 
ра). Отже, Шевченко засуджений назавсіди задовольнятися у Львові тою 
улицею, котрою тому кілька років міська рада великодушно "почтила" його 
пам’ять. Не знаю, чи ті ojcowie miasta, що називали сю улицю, і ті, що тепер 
на підставі існування такої улиці відмовляли Товариству в справі площі 
Шевченка, знали, як виглядає та улиця, котрою вони нагородили "пам’ять
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того поета”. Знаю тільки, що багато навіть із львівських русинів, не кажу
чи про замісцевих, не мали нагоди бачити її. Се не диво: "улиця Шевченка" 
лежить на краю міста, властиво за містом, на т.зв. Погулянці. Се заулок, 
що лучить ул. Кохановського з ул. Зеленою й поза своєю урядовою на
звою улиці Шевченка далеко більше звісний під назвою ulicy Błotnej\ ся 
назва належить йому по всякій справедливості: мокрими часами ся "улиця" 
стає одним невилазним багном, котре перейти майже неможливо. Зреш
тою, з долученої фотографії можна собі виробити суд, як гарно виглядає 
наша улиця Шевченка. Розуміється, дивлячися на неї тяжко подумати, що 
сей смітник, невимощений, обгороджений парканами, з кількома малими 
домками лежить в столичнім місті Львові, а не в якім малім містечку; про се 
може нагадувати тільки велика таблиця, прибита до стіни одного з домків, 
з написсю (польською, розуміється) "Ulica Szewczenki”.

Так, улиця Шевченка, нашої слави, нашого найбільшого поета. Тепер, 
коли львівські русини й нерусини, не задаючи собі проходу на Погулянку, 
можуть виробити собі гадку, як виглядає ся улиця, позволимо собі запита
ти: як, на їх гадку, чи факт названия такого смітника іменем Шевченка в 
столиці Галицької Русі мусить уважатися пошаною пам’яті Шевченка, чи, 
може, зневагою? Чи львівським русинам не належало б звернутися до львів
ського магістрату з покірним прошениям, аби зробив кінець з таким поне
вірянням імені Шевченка? Може б удалося ублагати (бо упімнутися в 
самім магістраті за сим нема кому) львівський магістрат, аби бодай зняв се 
дороге нам ім’я з того смітника, здер ту таблицю з іменем Шевченка з 
нужденної хатини, на котрій її прибито, і великодушно пожертвував сю 
таблицю до музею Наукового товариства імені Шевченка

pro aeterna rei memoria?
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ДРУГА РУСЬКА А РТИ СТИ Ч Н А  ВИ СТАВА  
У ЛЬВОВІ

2 (15) вересня отворено у Львові в Народнім домі сполучену виставу 
фантів для лотереї на користь дяків і предметів штуки — роботи руських 
артистів. Справа дяківської лотереї, головно пропагована послом
о.Танячкевичем, тягнеться досить давно, більше як два роки; сама вистава 
також була завчасу заповіджена. В остатній хвилі прилучило до неї Това
риство для [розвою] руської штуки, що також займалося дяківською лоте
реєю, виставу малярську, і таким чином при нагоді дяківської вистави ми 
несподівано дістали другу руську артистичну виставу, два роки по першій 
(восени 1898 p.). Я оглядав її 5 (18), три дні по отворенні, в товаристві 
інших русинів, і хочу поділитися своїми вражіннями.

Вони не були веселі. Коли я й інші, інтересовані розвоєм руської шту
ки, оглядали першу виставу, споряджену при зав’язанні Товариства для 
розвою руської штуки, вона будила не дуже рожеві, але завсіди приємні 
надії. То була вистава, наборзі, на перший поклик зложена, як доказ, що на 
Русі єсть якась штука, єсть щось розвивати, і вистава дійсно переконувала 
в тім. У двох маленьких покоях "Руського сокола" тоді згромаджено було 
без розбору все, що можна було на швидку руку зібрати. Переважала пар
тацька, реміснича робота, але було кільканадцять справді артистичних ро
біт, на котрих відпочивало око. Не було можна там зловити чогось суціль
ного, якоїсь "руської штуки", але видно було кількох малярів-артистів з 
зазначеною індивідуальністю, з змаганнями до розв’язання артистичних 
проблем. Дивлячися на їх образи, думалося, що от нове товариство постя
гає й решту тих малярів-русинів, на виставі не заступлених (таких було 
більше, як заступлених), в їх спільності поможе їм зійти на національний 
ґрунт, сотворити справді народну штуку, котрої ми ще не маємо, підтримає 
молодші сили й не дасть їм тонути в шаблоновій ремісничості й т.ін. По 
двох літах я йшов провірити на новій виставі, оскільки справдилися мої 
тодішні надії, й переконався, що вони не справдилися зовсім.

В великій залі Народного дому суміш розміщені предмети дяківської 
лотереї й образи артистичної вистави. Дяківська вистава випала слабо. 
Очевидно, невважаючи на всі заходи її організаторів, не удалося заінте
ресувати руську суспільність дяківською справою. Предмети, з нечис
ленними виїмками, не мають ані артистичної, ані етнографічної вартості, 
ані удалося, як хотів о.Танячкевич, дати ними образ руського промислу. 
Се фантова мішанина без всякої фізіономії. Артистична частина вистави 
також має характер припадкової збиранини на швидку руку, що трапило
ся. З  учасників попередньої вистави декотрих уже не знаходимо. Нато
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мість виставлено образи малярів — нечленів товариства, що сю виставу 
споряджало. Деякі образи, як я чув, виставлено навіть без відомості їх ав
торів.

З  учасників першої вистави д. Панькевич виставив чимало робіт, але 
переважно — се шкіци й студії; кілька незлих краєвидиків, рисунків пе
ром; сецесіоністичний образок — Тванівська мушка” (виконання його мені 
здалося не конче щасливим); досить оригінальна студія: голова Христа. 
Взагалі, одначе, виставлені ним роботи дають далеко менше, ніж поперед
нього разу; артист був зайнятий іншими справами й не мав часу для свобід- 
ної артистичної творчості. Другий учасник першої вистави — д. Устияно- 
вич пригадав себе своїм будь-що-будь інтересним Мойсеєм, виставленим 
колись у Відні. Образів д.Труша не бачили ми зовсім; скільки знаю, він 
розійшовся з Товариством, хоч був одним із директорів при його заснуван
ні, й се було, мабуть, причиною, що впорядчики вистави не постаралися 
стягнути його образів. Д[обродій] Скруток, що на попередній виставі по
казав кілька цікавих студій, на сій виступив тільки неінтересним, досить 
шаблоновим іконостасом; невже іще один артист зійшов на ремісника цер
ковного малярства?

Д[обродій] Івасюк із Чернівців був заступлений (як я чув — без своєї 
відомості) двома образами — давнішим своїм "Хмельницьким під Зборо
вом", що невідмінно фігурує на всіх львівських виставах, і новішим — пор
третом Ю.Романчука.

Інтересні шкіци — голови д. Куриласа й Новаківського, вихованця 
Краківської академії, й Манастирського — маляра ближче мені не звісно
го. Декотрі з них — напр[иклад], голова "учителя" (п. Новаківського), 
гуцула й хлопця з вужем (не докінчена, п. Куриласа) звернули б на себе 
увагу й на більшій виставі. Натомість церковні образи того ж д. Куриласа 
нічим особливим не визначаються.

Д[обродій] Копистинський, один із старших і популярніших галицьких 
церковних малярів, виставив кілька образів світських небезінтересних. 
Незвичайна прикмета його образів — їх дивна архаїчність: дивлячися на 
декотрі, ледве віриш, що маєш перед собою не твори XVIII в. Найбільш 
цікавими здалися мені — портрет якогось каноніка, з старанно виробле
ним лицем, але без тулова, як на старих українських портретах, і пара 
голів — гуцул 1 гуцулка.

Молодий маляр-дилетант Турбацький виставив кільканадцять обра
зів — переважно "фушерки". В декотрих видно, одначе, і деякі здібності; 
хтозна, чи автор їх, якби попрацював над собою, не допровадив би до чого. 
А  так може скапаритися без останку.

Окрім малярства, репрезентована була різьба по дереву, але більш ре
місничого характеру. Кілька іконостасів, шаблонових, важких, обрахова-



206 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТАТТІ

них, очевидно, більше на дешеву ціну, як на артистичні вимоги, кілька фі
гур без артистичної вартості.

Взагалі, повторяю, вистава робить невеселе вражіння припадковістю, 
хаотичністю, але є й на ній інтересні речі, і я щиро раджу кождому інтере- 
сованому свійським культурним життям русинів, що не бачив її ще, скори- 
стати з останків часу і подивитися на неї (вистава буде тривати до 10 жов
тня н.ст.).

А  тепер попробую зсумувати свої вражіння, вражіння не фахівця, а 
просто інтересованого культурним розвоєм свого народу українця.

Насамперед мушу сконстатувати, що діяльність на полі пластичних штук 
у нас, взагалі беручи, ще не визволилася з-під кормиги рутенства, що для 
нашої літератури й науки стало вже tempipassati, — вона ще не вийшла на 
рівень сучасних світових вимог, не потягнула виразної границі між артиз- 
мом і ремеслом, між свобідною творчістю й капарством "для своїх", по прин
ципу: "для хахлів і такий бог уйде". Тим часом елементи для визволення 
єсть. Єсть талановиті малярі, ще не знищені ремісничим зманерованим 
шаблоном, єсть змагання до свобідної творчості, до самостійних відповідей 
на питання життя й штуки. Нема ще руської штуки, але єсть руські артис
ти. Се мусив признати кождий, оглядаючи першу і навіть другу виставу, і 
те, що появлялося поза сими виставами, як, напр., торічна колекція образів 
Труша на польській виставі, що знайшла досить високу оцінку й серед не
ласкавих на всяке признання наших "побратимів". Єсть елементи, треба би 
тільки помогти їм зібратися, зложитися в одну цілість, аби вони viribus unitis 
могли йти — одні свідомо, другі, хоч би й за приводом, до однієї мети — 
витворення живішого артистичного руху, і в результаті його — українсько- 
руської національної штуки.

Товариство для розвою [руської] штуки не справдило надій, які на ньо
го покладано; нинішня вистава не лишає місця для ніяких ілюзій на сій 
точці. Хоч своєю метою ставило воно розвій руської штуки,  але не по
трапило удержатися на артистичнім рівні, не потрапило скупити коло себе 
артистів руських і зійшло, властиво, на товариство-спілку для артистично
го промислу, малярсько-різьбарського церковного промислу. Яко такому я 
зичу йому всякого успіху, і воно має всяке право на увагу й попертя нашої 
суспільності, але з артистичного погляду на нього ані якихось надій покла
дати, ані якихось вимог ставляти не можна. Отже для нашої штуки треба 
видумати щось інше.

Коли наразі не було б у нас спромоги, та навіть і потреби говорити про 
організацію якихось сильніших артистичних інституцій, то вистало б на 
початок, на мій погляд, зорганізувати по-людськи періодичні вистави русь
ких артистів. Не конче на се треба б зараз осібного товариства (ми й без 
того їх маємо забагато), вистав би й простий комітет. Він мав би на меті
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організувати по можності щороку виставу. До участі в них він мусив би 
постаратися притягнути по можності всіх артистів-русинів з усіх Русей, 
скільки їх єсть, не виключаючи Угорської і Американської, якби там з ’яви
лися якісь артисти.  Кажу з притиском — артистів, бо на вистави образи 
мусила б приймати якась jury як найтолерантніша на всякі напрями й пе
редчуття в штуці, але завсігди вимагаючи від праці артизму. При сій умові 
і для молодих артистів було б заохотою, коли їх образи приймуть на виста
ву, і для старших та реномованих було б інтересно давати на виставу свої 
образи, знаючи, що вони там опиняться в відповіднім, артистичнім окру- 
женні. Окрім того, заохотою мусило б бути закупно образів. Виставовий 
комітет мусив би взяти на себе посередництво в продажі образів з вистави. 
Хоч які ми голі, а все ж таки є у нас і заможніші товариства, й касина, 
клуби й т.ін., що могли б (і повинні б) для підтримання народної штуки й 
для окраси своїх локалів закупити бодай раз на кілька років один образ; 
єсть і заможніші люди в краю, а ще більше — поза краєм, з котрими мусив 
би комітет увійти в зносини й промовити їм до того морального обов’язку. 
Добре зорганізована продажа (прецінь думаю, що на якусь 1000-2000 
3[°]л[°тих] р[инських] нас стало б що вистави[ти]?) була б сильною атрак
ційною силою для малярів до вистав, а при тім попит на теми свійські, націо
нальні міг би і у наших артистів ослабити їх теперішню безґрунтовність (що 
в значній мірі залежить від браку якоїсь свійської малярської школи) та 
защепити більше заінтересування до тем своєнародних, національних.

Такі мої гадки. В деталі не входжу. Головне, аби знайшлися охочі до 
того люди, а властиво, як поучує досвід нашої суспільної роботи, — кіль
кох людей, що згодилися б між собою на основні принципи роботи та мали 
добру волю, енергію та трохи суспільного, громадського інстинкту. Решта — 
"приложиться".

А  попрацювати є над чим, варто роботи.

7(20)1X 1900
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НА П О РО ЗІ СТОЛІТТЯ
(Присвячено перемиській українсько-руській громаді)

Вік, століття — слова сі віють на нас певним чаром. Хоч як по собі 
конвенціональний сей поділ часу, для чоловіка сі терміни повні значіння, а 
"чоловік все міряє по собі" — nâvTCOvцєтроу àvûpœnoç, він в своїм праві.

З  століттям — циклом трьох поколінь, за котрим зовсім зникає всяка 
безпосередня лучність генерацій, — звичайно зв’язується ідея про епоха
льні події й вчинені ними важні переміни в житті, в відносинах, в культурі. 
Дійсно, в суспільностях і расах ще не пережитих, на певній висоті культу
ри, кожде століття приносить більше-менше важні зміни в укладі життя 
суспільного, культурного, духового. Досить пригадати собі з європейської 
історії X V  вік з його італійським Відродженням, з нечуваним переворотом 
в економічних відносинах, з відтворенням нових земель для європейської 
колонізації й європейського знання; XVI вік з Реформацією й контррефор
мацією, релігійними війнами й новим монархізмом; XVII вік з його Трид
цятилітньою війною, віком Людовіка X IV  й рішучими перемінами в полі
тичнім житті Східної Європи, зв’язаними з нашою козаччиною; XVIII вік 
з його новими гіолітичними чинниками — Росією й Пруссією, розділом 
Польщі й упадком Турції, з його духовим рухом, антиклерикалізмом, раціо
налізмом — і Великою революцією; X IX  вік — з його національною іде
єю і національними змаганнями, капіталізмом і соціальною демократією, 
нечуваним зростом точних наук і винаходів, промисловим поступом, пере
творенням цілого світу в арену європейської культури й науки...

Спеціально для нашої українсько-руської суспільності слово "століття" 
особливо багате надіями, перспективами. Молодечими очима, повними 
ждання, дивиться воно перед себе. Хоч українсько-руський нарід не належить 
до дуже молодих в історії народів — в Східній Європі се найстарший істо
ричний нарід і початками свого історичного життя, й його інтенсивністю він 
випередив взагалі всіх безпосередніх своїх сусідів, — але, як всі знаємо, 
історичні обставини зложилися так нещасливо для нього, що перервали його 
історичний розвій, підірвали його сили й привели на край національної смерті. 
Щойно закінчене століття було першим віком його відродження з того за
непаду, з того страшного летаргу: на його початки припадають перші симп
томи, на його кінець — перші успіхи того відродження, і се каже йому 
рватися в нове століття — за новими здобутками свого відродження.

Історія минувшого століття оправдує сей молодечий запал, сі надії, які 
покладаємо на енергію національного організму-реконвалесцента, з якою 
він поновлює понесені страти. Киньмо лише оком на попереднє століття, 
що сими днями закінчилося й стало ціле предметом історичної обсервації.
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с?
Його початки застали українсько-руський нарід серед найтяжчого за

непаду. Гетьманщина й взагалі Подніпров’я йшло швидким кроком до зро
сійщення; в Галичині, на Волині і Поділлі в повнім розвою був процес по
лонізації; Закарпатська Русь мадяризувалася. І що було найстрашніше — 
се винародовлення осягалося не самими тільки примусовими способами; в 
значній мірі воно було також і добровільне, що вказувало на глибокий за
непад нації. Національними вповні зіставалися тільки народні маси — че
рез свою темноту й повну безвладність; що підіймалося над ними — про
падало звичайно для народу; отже, консервування нації було зв’язане з 
некультурністю! Щоправда, національне почуття не вповні вигасало часом 
і в тих елементах, що над народною масою підіймалися, але се у них, як і у 
народних мас, був неясний расовий інстинкт, котрий сам по собі не обіцю- 
вав нічого спасенного.

І ще Галичина з сусідніми закордонними землями, хлопсько-маломі- 
щанська, з своїми тодішніми священиками-луцаками, що не підіймалися 
над рівнем своєї парохії, — менше могла дивувати: тут без перерви розви
вався процес, розпочатий перед півп’ятьма століттями і зазначений насиль
ним'витисканням руської шляхти й міщанства*, пересадженням на руський 
Грунт чужих привілегійованих верств, що скоро поглинули й руські приві- 
легійовані останки, церковною політикою, зверненою против релігійної окре- 
мішності Русі, — не диво, що сі факти по стількох століттях нарешті поча
ли давати свої овочі! Але Україна Наддніпрянська, що перед століттям була 
ареною великої народної боротьби, могутнього соціально-національного 
руху, що мав вимести всі ворожі народним українським масам елементи — 
яка страшна й нагла переміна тут сталася?! Протягом століття замість дав
нього "лядського" сплетено на нарід новий кріпацький ретязь, уже "влас
ними силами", хоч і при дуже важній "благосклонній участі" російського 
правительства; провідники народних мас в національній боротьбі витвори
ли верству безсердечних визискувачів, що, віддавшись справі затверджен
ня й скріплення своїх панських аспірацій, пустила в трубу навіть свою кра- 
єву автономію (хоч як вигідну для її класових інтересів), а в своїх змаган
нях до повного зрівняння з російською шляхтою, сама йшла назустріч зро
сійщенню. Зміст і значіння великої національної боротьби за рівність і сво
боду в кругах сеї нової української інтелігенції так основно забуто, що вона 
властиво ставала в її очах якоюсь боротьбою двох "шляхетських народів" — 
"козако-руського" і польського — за свої привілегії й права. Більше розу
міння чи властиво — пам’яті, не завсіди, зрештою, ясної, про ті великі 
часи, було у народних мас, але знеохочені безплідними висиленнями, вони

*  Міщанське, магдебурзьке право, стоючи на ґрунті церковної (католицької) прина
лежності, принципіально було вороже руському елементу.
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мовчки й апатично корилися новим обставинам, мов підмінені яким злим 
духом. Національна смерть віяла над сим в задавненім летаргу ослабленим 
організмом. Звісна річ, як автор першої української граматики уважав укра
їнську мову язиком на вимерті й дивився на свою роботу з чисто антиквар
ного становища. Видавець першої української етнографічної збірки так само 
дивиться на українську мову, як на пам’ятку минувшини ("наречие мало- 
российское, бывшее некогда, так сказать, языком отдельным и господ
ствующим в южных странах отечества нашего")1.

"Енеїда" Котляревського, котрої сотні роковини святкували ми недав
но, дорога нам як перша віщунка відродження, але сама по собі не була 
якоюсь поворотною точкою. Здається, що ані автор, ані публіка, хоч сим
патично її прийняла, більшої ваги їй не надавали. Руху ніякого вона не ви
кликала. Перші початки українського літературного руху, літературної ро
боти можна помітити доперва з кінцем другого десятиліття і початком тре
тього в Харкові, що з заснуванням університету й жіночого інституту став 
найбільшим просвітнім центром на Україні. Протягом майже цілої четвер
тини століття в Харкові зосереджується український літературний рух, і 
варто придивитися його розмірам і обставинам, аби оцінити ту національну 
течію, котрої був він виразом.

Передовсім не треба забувати, що Харків на просвітній центр видвиг- 
нено стараннями самої місцевої, української інтелігенції, не уряду: універ
ситет засновано на гроші, зібрані місцевою шляхтою; інститут зав’язано 
місцевим добродійним товариством з ініціативи славного Квітки; Квітка ж 
був організатором і душею місцевої сцени. Але й університет, і інститут, і 
театр були російські; національний або бодай локальний елемент в них ні
чим виразніше не задокументовано; культура, культурне життя, яке роз
вивається в сім українськім центрі розмірно дуже сильно2, — російське, 
навіть з дуже слабою місцевою закраскою3, — і попри нього струмочком 
слабким і бідним тече той український літературний "рух" в виді кількох 
українських книжок і брошур, розділених значними перервами, в виді по
езій і оповідань, зрідка міщених в харківських журналах і альманахах (ви
даваних по-російськи) і т.ін. Попри ту "справдешню" культуру — російсь
ку, серйозно трактовану не тільки урядом, але й суспільністю, українська 
течія виглядала на простий провінціоналізм, дрібну забавку чи забаганку

1 Цертелев, Опыт собрания стар[инных] малор[оссийских] песней.
2 За перших десять літ існування Харківського університету в Харкові видано 210 

видань — половину того, що вийшло за той час в цілій Росії. Див. статтю д[обродія] С.Р. 
'Харьковская журналистика начала нынешнего столетия", "К[иевская] старина ", 1892.

3 Цікаво, що навіть ся закраска в харківських журналах не зміцняється, а слабне з 
часом.
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етнографів і антикварів. Окрім прив’язання до мови й певних форм народ
ного життя, вона не мала ніякого глибшого змісту; не тільки політичної, але 
й докладніше зазначеної суспільної закраски їй бракувало; якісь ширші ідеї 
хіба в зародках можна в ній шукати.

Київський кружок сорокових років, коло котрого згрупувалися всі ко
рифеї українства середини сього століття, має велику вагу в історії україн
ства тим, що українству тоді вперше попробувано дати форму теоретичної 
доктрини, надано йому виразний суспільно-політичний і поступовий харак
тер (знесення кріпацтва, антиклерикалізм, всеслов’янська федерація) і вве
дено в круг ідей всеслов’янського відродження. Але й тут, як оповідає один 
з головніших провідників його, було багато неясного, як були неясні моло
дечі мрії ентузіастів, з котрими не знати що би зробили сі самі ентузіасти в 
дальшім переведенні, якби урядова нагінка не розполошила їх і не законсер
вувала для нас їх ідеї in statu nascendi Коли кирило-мето діївські братчики, 
по невільній перерві, кільканадцять літ пізніше, зібралися знову коло спільної 
народної роботи, ані в їх тодішнім органі — журналі "Основа", ані в іншій 
діяльності не знаходимо вже того сильного політичного лету, і се не може
мо витолкувати тільки самими оглядами на цензуру. Але, не кажучи про 
політичну сторону, й ідея культурної самостійності українсько-руського 
народу представлялася їм дуже неясно. "Основа", напр., нічим не провоко- 
вана, голосила, що українці не потребують виробляти своєї наукової мови,
бо мають на наукові праці готову мову російську, і взагалі кирило-методі- 
ївські братчики показують значну неясність в поглядах на граничну межу 
української й російської культури: не кажучи про Костомарова, що висту
пав в 80-х pp. против змагань вивести українську мову за границі чисто 
селянського життя, таку неясність помічаємо і у Куліша, ба навіть і у Ш ев
ченка (з сього погляду особливо інтересний його "Дневник"), не тільки 
найбільше геніального, але й найбільш радикального в своїх національних 
поглядах з кирило-методіївського гурта.

Той самий факт, що якийсь час (в остатніх роках 50-х і в перших 60-х) 
центром українського руху став Петербург, урядовий центр, на 200 миль 

* положений від етнографічної української границі, дуже характерний — він 
показує, як слабий іще був український рух і як тісно залежав він від діяль
ності одиниць (в данім разі — Куліша). Та невважаючи на ріжні свої слабі 
сторони, з деяких поглядів сей петербурзький час був, може, найсвітлішим 
епізодом в історії української ідеї в Росії минувшого століття. В сі роки всю 
культурну, поступову Росію опанувала справа емансипації селянства. В укра
їнській літературі протест против кріпацтва й бажання ліпшої долі для се
лянства було одною з кардинальних точок, і тепер уперше українство зли
лося в однім концерті з всіма поступовими елементами Росії, а заразом 
зійшло на практичний ґрунт — переведення емансипації, наділення селян
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землею, заходів коло їх освіти й горожанської свідомості. Цікаво, одначе, 
що якраз ся — найживіша частина "Основи" — велася в російській мові, 
так само, як і статті наукові й частина белетристики; по-українськи друку
валися поезії й оповідання, звичайно далекі від тих актуальних інтересів, 
більше в характері давніших збірників, так що якраз ліпшою своєю части
ною "Основа" непримітно зливалася з російською журналістикою, і україн
ська частина її, попри живішу частину, виглядала не дуже втішно.

Нова перерва в розвою українства — в 60-х pp., наслідком урядових 
нагінок і упадку петербурзького українського руху, дуже некорисно відби
лася на становищі українства в Росії. За той час російська інтелігенція, а з 
нею й українська (gente) жила гарячковим життям; справа емансипації се
лянства зійшла з дневного порядку перед новими справами — боротьбою з 
некорисними явищами, які показувалися в народнім житті, з реакцією, яка 
все дужче стала прокидатися по періоді реформ, а ще більше — перед пи
таннями суспільно-політичного характеру: справою політичної свободи, 
боротьбою анархізму й ліберального еволюціонізму й т.ін. Тим часом про
відники українського руху не пішли далі етнографічно-історичних інтересів 
і досить неясних народолюбних поривів часів "Основи". Коли український 
рух віджив — у Києві, на початку 70-х pp., відразу зарисувалося в нім 
дуже небезпечне роздвоєння серед української інтелігенції: коли одні, жа- 
хаючися атракційної сили панросизму, тягнули якомога далі від нього, та 
намагаючи на формальний націоналізм, часом впадали в легковаження тих 
загальних інтересів, котрими жила сучасна російська література — то другі 
в ім’я сих інтересів горнулися якнайтісніше до російської літератури й куль
тури й легковажили собі національні питання українства*. Стріча сих двох 
течій з тою реакцією, яку кожда з них викликувала в другій, ще більше 
загострювала їх крайності. З  одного боку, натиск на поступові ідеї при сла
бості українського руху непримітно переходив в панросизм, з другого боку, 
націоналізм, жахаючися сього панросизму і тих непростимих гекатомб, які 
складала українська молодіж в тодішнім російськім революційнім руху, впа
дав часом в реакціонерство, що знеохочувало до українства якраз поступо
віші, найбільш надійні елементи української молодежі. До того точив укра
їнство опортунізм, що виник під депресією російських заборон і виступав 
против розширювання українства поза границі "домашнього употребленія". 
Все се, зазначившися уже в недовгім періоді київського руху перед слав
ною забороною 1876 p., спинило дотеперішній хоч повільний, але успішний 
розвій українства в Росії й не переставало потім точити український рух та 
гальмувати його дальший розвій, так що він в Росії, невважаючи на хвилеві 
проблиски, все ще ніяк не може розгорітися на добре, стати серйозним

*  Сі дві течії описують "Австро-руські спомини" Драгоманова.
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національним рухом. З  виїмком нечисленних одиниць, для більшості "укра
їнофілів" він зістається — sil venia verbo — спортом, котрому сі українофі
ли віддаються як забавці, стаючи тим часом обома ногами на ґрунті росій
ської культури й часом дуже діяльно її спомагаючи.

Сей слабий і повільний розвій, ся внутрішня слабкість українського 
руху в Росії не може бути витолкувана самими лише урядовими репресія
ми: вона, окрім них, залежала також і від інших причин — як слабкість 
національного інстинкту й історичної традиції, сильне (невільне й доброві
льне) зросійщення, невиясненість самих національних змагань і брак сер
йозного і консеквентного трактування їх зі сторони самих проводирів сього 
руху. В усякім разі ся внутрішня слабість і неясність, разом з урядовими 
репресіями (що також, розуміється, на неї впливали), були основними при
чинами того, що український рух в Росії спинився в своїм розвою й після 
цілого століття не прибрав розмірів і характеру, гідних тої національної маси, 
котру вони мають репрезентувати. Справедливо підносив в своїм часі Дра
гоманов, що урядові репресії 70-х pp. не могли б мати таких розмірів, якби 
українофіли 60—70-х pp. були використали свобідні від заборон часи для 
того, аби розвинути ширшу літературну діяльність, якби писали свої науко
ві праці по-українськи замість російського, якби сотворили відповідну лі
тературу підручників і популярної науки й т.ін. Але фактом зістається, що 
й автор сеї уваги, належачи до молодшої генерації, (отже маючи за собою 
досвід попередніх поколінь), на пункті культурної самостійності України 
(не кажучи про політичну) до смерті не визволився вповні від впливів пан- 
росизму, поручаючи навіть галицьким русинам російську культуру яко вищу 
та заохочуючи їх до такого уживання прикладом болгар. Взагалі як крити
ка українофільства у Драгоманова часто бувала справедлива, так часто не- 
здалі рецепти на його поправлення в Росії; тої фатальної ситуації, в яку 
попало українство в Росії в остатніх десятиліттях, він, очевидно, не розу
мів; його накликування — в ім’я загальнолюдських поступових принципів 
звернутися лицем до російської літератури — йшли в руку панросизму, і 
без того занадто сильному на Україні, а його рада — не порушуючи прин- 
ципіальних національних питань виробляти українській мові місце "з доли
ни", в рамах практичних потреб, йшла назустріч і без того сильному опор
тунізмові й спиняла теоретичне вияснення українського питання.

Застоя, в яку впадає наслідком урядових репресій і сеї внутрішньої 
слабості український рух в Росії в остатніх десятиліттях X IX  в., була при
чиною, що з кінцем століття центр української національної роботи пере
носиться в Галичину, до Львова.

До 80-х pp. X IX  в. Україна все йшла передом перед Галичиною. Сто
ліття застало сі дві частини Русі в однаково безраднім стані, але на Україні 
симптоми відродження почали проявлятися скорше й інтенсивніше, ніж в
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Галичині. Уже "Русалка" спирається на українськім письменстві, але вона 
була також віщункою, одиночним явищем, як "Енеїда" (хоч і без порівнян
ня свідоміша від неї). Національний рух 1848 р. був лише шумним феєрвер
ком, в значній мірі викликаним сторонніми явищами, й так же безслідно 
згас, як швидко запалахкотів. Властиве галицьке відродження починається 
доперва пробами 60-х pp. — пробами слабими й вповні опертими на укра
їнськім письменстві: українська література, українські письменники були 
провідниками галицького письменства; українські твори брали собі за взір 
перші галицькі письменники, а в значній мірі галицькі видання й заповня
лися українськими творами, що звичайно й були найліпшою частиною сих 
видань; український націоналізм і народолюбство дають провідні ідеї й гали
цькому націоналізмові. Се перетягається в 70-ті й сягає початків 80-х pp.; 
доперва в 80-х pp. починає галицький націоналізм ставати на власні ноги: з 
одного боку, від теоретично-неясного народолюбства й романтичного ко
закування переходить він до практичних справ — боротьби з рутенством і 
організації національних елементів до політичної боротьби й подвигнення 
народних мас, з другого — починає звертатися до Європи, входити в круг 
європейських ідей. Ставши конкретним і поступовим, галицький націона
лізм став морально сильнішим від українського, і з тим тратить своє давні
ше значіння для Галичини українське письменство: українські письменники 
імпонують іще чисто літературними прикметами — розмірно виробленою 
мовою, літературною технікою або дослідами на полі українознавства, але 
й тут з розвоєм в остатнім десятилітті наукової літератури на галицькім 
ґрунті, з невиданим перед тим розцвітом красного письменства наслід
ком виступлення цілого роду нових талантів, що шукають нових доріг 
літературній творчості — українське письменство поволі сходить на дру
гий план, хоч се й не розриває тісних — далеко тісніших, ніж були коли- 
небудь перед тим, — духових зв’язків обох частин України-Русі: проти
вно, Львів стає в остатніх часах, можна зовсім серйозно сказати, — все
українським духовим центром, в котрім розвивається національна робота 
спільними силами всіх частин України-Русі, і, мабуть, зістанеться ще ним 
довго — поки обставини не позволять перенестися сьому центру до влас
тивого, географічними і історичними обставинами зазначеного центру — 
старого Києва.

Як бачимо, три четвертини або й більше минувшого століття — пер
шого століття нашого відродження — пішло на перші, дуже повільні й сла
бі кроки, на "ученичі літа" нашої національної свідомості. Ся повільність і 
слабість були неминучі супруги того глибокого упадку, з котрого виходила 
наша нація. Минуло півстоліття, перше ніж наші чільніші люди почали сер
йозніше роздумувати над тим, хто ми, яке наше місце між людьми, та 
пробувати зачеркнута якийсь план національної роботи. Минуло й друге
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півстолітгя, поки ся національна робота почала серйозно й інтенсивно роз
виватися. Те, чим можемо ми потішитися на порозі нового століття, як дуже 
гарний розвій красного письменства, несогірший науковий рух, початки 
серйозної політичної гадки, початки серйозної роботи коло духового й по
части економічного подвигнення народних мас, прояви політичної самостій
ності й активності у наших народних мас (що доперва в остатніх роках дали 
себе серйозніше знати) — все се результати не остатніх навіть десятиліть, 
а остатніх років минувшого століття. В нове століття ми переходимо в по
чатках нашої наці ональної  (не етнографічної тільки) свідомості, в по
чатках нашої національної роботи — се й оправдує наші надії на се будуще 
століття, довір’я, яке маємо до нашої будущини. Остатні роки показали 
дуже добре, що свідомість і одушевления ідеєю можуть дуже багато зро
бити навіть при найбільших перешкодах і дуже слабих силах. В будущині 
ми можемо числити хіба на менші перешкоди й на більші сили, треба тільки 
моральної сили — ідейності й характерності, енергії витривалості.

Робота остатніх літ мала не тільки чисто практичні результати, — вона 
розв’язала фактами цілий ряд дуже важних теоретичних питань, що завер
тали не раз голову навіть проводирям українства. Тепер навіть не може 
бути вже суперечки про те, чи здатна українсько-руська мова для задово
лення вищих потреб народу, чи надається вона для наукового оброблення, 
чи можлива повна культурна самостійність українсько-руського народу, чи 
не має українсько-руська література держатися границь популярної літера
тури, чи не передчасна річ зачинати наукову роботу на українській мові, чи 
на часі ставляти такі далекосяглі постулати, як українська вища освіта й 
вищі наукові інституції, й т.ін. Самі факти дали проречисті відповіді на всі 
отсі питання й зложили їх до архіву, звідки витягати їх можуть хіба люди 
засліплені або тенденційно упереджені. Подібним способом інтенсивна, 
поступова праця передовсім розв’яже нам і ті теоретичні питання, які ще 
непорішеними висять над нами.

Ослаблення, застоя українського руху, яка з вище зазначених причин 
сталася в остатніх десятиліттях в Росії й спинила дальший його розвій, 
зложила на Галичину попри свої місцеві клопоти загальнонаціональні спра
ви. Комплікація ся занадто прикра для нашої бідної і без того всякими 
язвами єгипетськими обтяженої країни! Але вона дала нагоду в остатніх 
роках випробувати моральні сили Галицької Русі: чи може вона двигати на 
своїх плечах, без помочі інших українських земель, національний тягар, і 
Галичина частю витримала сю пробу. Хоч як дорога й цінна нам участь 
земляків з інших частин України-Русі, але річ очевидна, що ся участь вже 
есенціонального значіння в розвою нашої національної роботи не має: Га
личина, взагалі австрійська Русь в найгіршім разі може стояти своїми влас
ними силами. Отже, які б сумні гороскопи не складали песимісти про будуч-
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ність інших українсько-руських земель, українсько-руська нація від націо
нальної смерті забезпечена — смерть перелетіла над нею...

Для песимістичних гороскопів я, зрештою, оправданих підстав не бачу, 
противно — надіюся повного відродження й успішного розвою в однім 
спільнім, органічнім процесі всіх частин України-Русі, але сконстатувати 
спроможність для тутешнього українця великої українсько-руської землі 
навіть про найгіршу евентуальність остоятися власними силами — річ не 
зайва — для певності. Та сконстатована мусить бути не тільки повна на
дія — не вмерти, але й спроможність жити гідно, розвиватися успішно. 
Жизнені сили, показані українсько-руським народом, в австрійській Русі 
спеціально, скарби творчості, здібностей, енергії, укриті в масах, виказані 
останніми часами, за се ручать і забезпечають українсько-руському наро
дові повну можність увійти в родину народів як рівному з рівними, від ін
ших не гіршому, і своє слово серед них сказати.

Се може комусь здатися претензіональним, що хочемо рівнятися з най- 
щедріше обдарованими матеріальними й духовними багатствами народами, 
але претензійності в тім властиво нема. Вартості народу не рішає число 
багнетів, великість гармат і сума податків, а інші прикмети. Атенянин з 
часів Перікла, в полатанім гіматії, розмочуючи в публічній криниці кусник 
хліба, згори дивився на обліплених золотом перських сатрапів, — і мав на 
те право. Коли потрапимо бути панами на своїй землі, коли потрапимо ви
нести й держати наш нарід на рівні загальнолюдської культури та дещо в 
неї від часу до часу докидати, коли всіма силами свого народу будемо пра
цювати над тим, аби духові здобутки зробити приступними для якнайшир
ших народних мас, над тим, аби піднести їх матеріальний добробут і тим 
зблизити до реальної, а не формальної тільки рівності, і взагалі будемо ста
ратися помножати суму щастя в границях своєї нації без шкоди інших — 
то справді будемо народом не гіршим від кождого іншого (ovöevog rjrzcov), 
без огляду на те, чи буде нас кілька, чи кільканадцять, чи кількадесят міль
йонів.
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Л И С Т П РО Ф . ГРУШ ЕВСЬКО ГО  
ДО Д ЕК А Н А  ТВАРДОВСЬКОГО

Високоважний Пане Декане!
На засіданні Виділу 11 н.ст. липня с.р. Ви, перервавши мене, не позво

лили мені говорити по-руськи і тим виключили мене від участі в нарадах 
факультету, бо хоч потім запропонували Ви д-ру Студинському толкувати 
моє внесення, але він натомість поставив своє власне, так що я фактично 
зістався без голосу і тому вийшов з засідання.

Пригоду сю мушу порушити pro futuro. Протягом семи літ своєї 
професури я все уживав руської мови на конференціях, бо не володію 
так польською мовою, аби могти на ній свобідно висловлятися, та й не 
маю обов’язку нею володіти, ані не був спеціально коли-небудь до того 
зобов’язаний, а що найголовніше — Найвище розпорядження, заводя
чи {N .B . з деякими ограничениями, очевидно, з огляду на утраквістич
ний в принципі характер нашого університету) польську мову урядовою 
для властей академічних, нічим не виключає уживання другої краєвої 
мови в дискусії на конференціях, ані в зносинах поодиноких професорів 
з академічними властями. Коли ж Ви, Пане Декан, маєте які сумніви в 
тім pro futuro, то прошу сю справу поставити на найближчім засіданні 
факультету, аби раз вона могла бути доведена до остаточного вияснен
ня компетентними інстанціями, і про рішення факультету ласкаво мене 
завідомити, аби в разі неприхильного полагодження її міг я в тій справі 
починити дальші кроки.

З  глибоким поважанням

М.Грушевський, зв[ичайний] професор університету

Votum separatum

Нижче підписаний не може підписати XVI протоколу з засідання 11 
липня 1901 [p.] тому, що уступ, де говориться про його votum, пропускає 
деякі деталі, потрібні для відповідного зрозуміння.

І так: підписаний зачав говорити по-руськи, як говорив на засідан
нях факультету весь час своєї професури (від р. 1894). Коли декан, 
просячи, аби підписаний говорив по-польськи, мотивував се тим, що 
по-руськи не розуміє, підписаний пропонував, що буде говорити поволі 
і незрозумілі слова постарається витолкувати, по-польськи ж говорити 
не піднімався, мотивуючи, що то робило б йому трудність. Коли ж де
кан не пристав на се, підписаний встав, щоб вийти. В тім декан звернувся
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адемічаа а.іаваа асі В or та 
і гооришіі- 1'jrraiiii 4.1». 

•н и у ■ i варе втнту, щоЛа до 

ти грудня г. р.і ал.іж

гитигу івавааалв са там морг 

u і д п в саикм Комітетом. 1 м е в в а 

аагтуаавшаї подамо д о в у С.і в 

а о і відомосте.
■ la Комітет : Маг» ЧяМагиЛ. /Чан* 

Цг.-tM+Hi». І'омвв èifpéêr.

і у аМітрі арю№
tim. вже ми доиоснлп. міан-таргь Гер- 

Tf.ii. оранаві. вчера о il Гмдвві во иолудав 
юпутацію руквхь авадемккЛп. зложену л. 
■І-охь членів і. ии Наган* Ііурачаньсапго 

мед.', В>лолама|м Тешіацмоїм (глух.

динку палати посдбнь,
богогл.) а> бу 
гала вреаідеата 

.епугацію представила міністроаа 
І’оманчуіп. а Ькрвіки-віЙ. Мемо

ріал а, «кіі деоутаціа мал., предаожата 
ністроаа. доручено аму аа аго власае ша 
иа ще в-ь суботу, тавь що міаістера. м 

познако мата са п  аго вміс-гоіг*. 
Речнааомі де пугачі* бувга а.

г ьмашн стваоввще u-- “ 1
і’усмнбгь аа вьв̂ всаДм-а 
розказавша про посліда» оодіі, 'аавДачвв> 
ностуавтома осаоаааа ооббаого увіаарсатету 
у Л иоК

Міяістерь, відповідаюча ____г ___
ыскадввь caôl жаль Ik ирвчави уві- 

версвтегскиха подій, a u U v  що студенти 
дала са такт. ибраата свому темверамеатоав, 

в вія* сам» бувша студентома 
тавожь браага участь п  бурляаига дамон
ет раціягь, ада вона вівола в* доходвла до 

іава, яга льабасв* демовстрі
»ь lV-oro вадоааста с. р. Д в в і  
ни-тера студевтйва, щоби впливали 
вхг тоаарвпгкга усоокоюючо та -0| 
вжавала тбльво явґальаига дорога, в абаа 

вого бову воавваа, що всі оправдав І 
лажадгцн вайдута у ваго прахядьие прв- 
•■ата.

Що-до т р а в и  освоаава окре- 
ого русвого уаівергатету у Льво- 
k. то мшістера не маж« і і чого возвтваного 

обіцяти, але буде дбата о то, щоби уділю- 
аанемъ гтіаамдій в запомога прячвивтв 
до виобразувам* способны гь студевтДвъ 
upo-̂ есорсві с ал u Що-до жалобы ив сеаагь 
ла-дла перепоит. гнбілітован» русквха до- 
цсатбга, то въ кождбма аоивретаЛм-ь сау- 
•і4ю радвть міністера жамуаатвсь прямо

Ось о обката справа» л»*« 
imyrama вхтвха гтудввтбгь. Мы гь горы 
званвчуавла. що мівісгара демоистрадів n  
“). м. м. мано ва похвалВТL Taira а стадо 
і. Мусвмо однака свовстатувата, що побочь

дам еаерпчмаы. поааам доброї волі та вві- 
Цветаев, аквх в< щасте ДІросьвітІ* від са
мого al аясвоаву ва хабао, справа просьаїт 
його а а ПОСД1ДВВХ часах і авовомічвого во 
ступу посуаудась сальво в перед. I мотав 
наділтвгц що прв добрії ВОЛІ і aï фшїі жв- 
аіЛшу та вааввчнійшу воаамута участь в сії 
праві, воді абудамо са вже раз авввірв та 
— вчамо са аачаі амбіяві підпорадвовуаатв

, провід
______ -г філія. аво г " ---
доаьва ЛьаівсвоІ ,ІІросьвітя*. та 
статв ооарадвом аа ваІвиаіЙшого руху ва 
Подіввх ІДобв са стало са, треба, щоб від 
вваї робота ціда ва соочваааа аа гоаові о- 
дввового чоловий, as все до тавар діалогь 
але щоб в вождві, тав а івтааігавааі ав і 
просьвічеаого саллиыттаа, аааа аа оаба часть 
робота вросавітаоі. Робота оя аа пограбує 
бута валава, споаучева а валахам аумомта 

більшою ооавдоврвтяамп, ааа мождві

--- Доврйі
хваїда доовть вагода роааавутв дильвість, 
аву від статут „Проеааіга цідтагвутв

і початку другого чвертьстоліта і

ДІввавоетв врос ьа І твої, 
в вві Ваіаіпиі, аайщвр-

лвш доброю в і одаввць, але щоб

подільсвої та ąlaoro варода. А хотаї а вв- 
—всвваав мам вв о дву врввву гвджу, мо- 

laajrro ввоожмютвчао ваотроіа Ва. Грома
ду, то одвав думаю, щ о ----- --- *
правда та щв

Т'и.» вгмавучхг» «чіі.ьіду, ааміїи̂  аь міііі- 
г грі «.'ні в.'» іо-чііі.іа зввмгг|мв-.іаааа гм|іав»в>, 
в .«• іі пули «Т.ІТЛПН.і цМ)'в> дапугвціа. 
Л вжи-жь .ібкиїацт щ.>-ди і̂ іра.іоііави м<»
.. ---- »-----  щ  п. .ту а мо рад,і

|«VMBTBy Н.1ШОП 
>>|>гагитск»а гвр і.и.

ІІммоммг ивгтвйовнеиг l u i i u i n  
> і».іа4м-кА«гь >яІм>ргитгтЬ.
IViop« йоді».-і. квдівшця ругвоа даау- 

гзців наших ь гтуді-ягЛігь у мміігт|м иогдм 
І'оианчуігь а Гіарвіїяі̂-кііі н|и«-а.іа чшмггра 
д-ра Гартлн. Щоби .ипогкдінеие на и вві 
• онатом-ь <>гв»|юма аикладЛаї. на гакпкахь 
виділах h і ніверпгтату цержааіь «о руск* 
студшіти чують га глубоко аражрпимв г» 
кап кові ві''Доааов), отже можна імібпвіватв

іть до уаіввргаіатч:Воіі> ,-міату 
кп. вадко, вадумааі. ся а та.івґ|>аиоаі до 
|нчсгора д-р* І'ідм'вра, висланою вь воча, la
pa д в гь иоиоане .мь'тваоалове викладбаь.

В-ь a вол і дощ. саа телеграми аодбуда 
вчера Варада сенату — важуть. що ві. 

првсутвоста аамігтавва. Нарада мала тре- 
ввтв до тратшв годваи аа н»ча, а «■ ре- 
аулі г»тимт. було навішає оповіщена, що 
виклади

Паві гь онолаца уаіаероету в>>дъ рана 
иоаіиаівь а аолшіКаих-ь аґаитйв». .11 
о було гь оЦготові в-ь aat-apHarw.1 lia 

уніаерсатагсвбі брамі стоавь педоль а ні-
--на впускавь. ІІоаьсвА студаати гь пар.

Пі татка polak ого сувулв вувама вь 
сторову унівврсвтату, готові до «оогоау ро- 
wagi. * Та яи пйдь дверей Alutae inatriB вор- 
тала... Впрочбмъ а тав-k не було бы про- 
тавь вот .Ьмв'< р wbji,.1, бо руса* і ту- 
деати на увівареатать уже ва аалалась, хо
таї о пововвдмъ аастввовлевві увіварсвтату 
вічого аа 3 ааа в...

ІМВ. К“.івжі. lia. Иан.. Дом*н, маато 
'MHtaa а тім Р « Імівю. І- М|Л»У »-в» 

capanv вогтчввтії на наІГхіа.ішіч *-в'ідавв> 
гчту. «Гщ рл а«мл міа іа Лутв дова- 
исіаіичмого ваагиеиа аомвктеатавмв 
іамв, і про рішена факультету ласва- 
I зааіломатв. аба в раді неираівль- 

■' МІГ я В Тії І*П|МІВІ во-

n|Hjferop увіаар-

tr/frutuM ïpymttriiv kfoЫМ44
w> ішівм ffifitetm  аряаисв.іу ал mrm- 

<>я*а м da а /0 jawaa 

Hatma підвагаааі не Mowa иідпвсатв
XVI. її і мсто кпд у 1 вас їда ва 11 лапав IW1, 
тому, що устув, де говирать св про Іого 
тоїн І . пропускав деякі датаїаї. потрібні дав 
відоові імого ароауміна.

1 --аідввсамві аачаа говорвтв во
'«аорвв аа за. ідвввах фадудьтата 
Ч професура (від р. 1HW/. Кола 

декан, вросача. абв підпасвааі гоаорав оо 
вольсна, мотввуваа са твм, що по руеьаа ва 
риіуміа. підпасанні upunoayaaa. що буда 
говорите повода і ваз розумілі слова аоста- 
реггі. св ввтоявувата, во аоаьслш ж говорв- 
гв не иідвімаа са. мотавуюча, що то роба- 
лоб Іоиу трудаість. Колаж дм и  не ара- 
стан вв се, оиовоаваї встав, щоб ваітв. 
«  .... Дїіаі| „  до про+ Студавь-

а вропоавцваю иерхкладвта вааоов 
иідпасввого. Але поааав проф. ('тудаасьваї 
аатомюті. почав ставатв внесок ви оаба, 
Підиисвнві ВВІ шов.

• Іробвв він ге ва- тільна тому, »f> фаа- 
твчно лк-таа са б«а голос у, в і взагалі ва 
можуча вриствта на такві спосіб, да моя- 
вить лпЛаратв

Явь то було?
Вбд-Ь давана фільософічвого виділу умі- 

аерсвтату льабасаого одержуємо ось-тама
--по:

11а освой прваоручааа В в діл у фільо- 
. іаого д. в. Уаіварситату у Львові про

шу (Іоважаву Редекцви помютвтв слідуюча

В оиасад иодії що відбули гя у дьаіа- 
сьвім УвіварсатетІ д. 19 ластоиада, піднесла 
чвгоовсі руські і польські між прачанамв, що

>д«явв,
сьвві, бувша маяулого рову швиьаого дг- 
кавом, відобрав ва аасідавю голос Проф. 
Груоаасьвому, вод в roi яромоалаа во 
русьвт.

Поааав справа оаса буда врадмптом 
точної аеріфівадаї аротоволу засі дав в
11 а . 10 а
р. і в протоколі » того другого ласїдана а 
иодаава стам справа агідао з враадои, - 
подаю отая відввс устуву, г 
до сеї водії а дословмім гаметі :

ЩУЫ. Шчшт ші, „A^rayfo. ______
ł*» «Ma Diukom ftroji /Vv/. Ilr.fwtkiefv 
•шшлгмяк, вЬр ргмтяыш! ftùJU. Uéf ааа 
Н і.  ІіпшшЧ, ргаМи Ui ш Ш  ай сауні. 
Оаюіаа яггаов іі( А$ екгемеуе на jmifdtnua 
t n f  fftfkm і lUermbvy гшЫ , Dr€ S b U *»  
.ber* * IM* la.* aa aUm IW- H™'
mmhi ве f*aU, prwHUmatsp! me мер* faMi, 
fd f  f r f  . 6 i*d iU tb  m uym  i f ,  раЫ а) jw *- 

шгШ, H 4. tfniiieati afeatja ,wаЫеешс,

•ввсею uaaau Narodowa, що Проф. Гру- 
--- - ----- . аасідава тріснув

_______ 1 став саі справ*.
а два 1. XJ. 1Ü01 р.

L  tmtrl с. р. давав.

аа вотрібае податі ось-такі два документы:

L

і. i f fm m ettę *а  ёгвмят Г ім < и
---- «ввама м  Ли 11 г . л.

------- 1 Лам Дамваа !
fla аасідавю Вад lay 11 н. ет. давав с. р. 

верарваажв мана на ооааоавав мамі го*о-
»> FT>“  і 71“ •шшкягчяйл мамам.

участв в в а радах факультета, бо ХОЧ потім 
лроаовуаадв Вв дру ('тудваоьному толку 
ітв моє ввесаав, але вів вагомість аоота- 
іа своє адасва, тав що а фавіачао акта* 
і беа голосу, і тому влівое а ваяідава 

Прагоду сю ujmy воруптв pro lutaro.
мі професура, а ма 
•  впмфереаяівх, бо м

аа, таї ва маю обо- 
вааку ва» воаодіта, вві ва буа паадіїии 
вола вебудь до того аоЛоалааааІ, а що ad-

ЯМЧШ (Я. В- а
— а огааду ва ут оажвасталааі варів- 
іравтервааміго уніаерсжтету) мхамаву 
урадпмоео два вааотвй 
м  ваш пм  укааааа другої драйві 

в в див^сії ва впн|іу індіаі, амі а еео-

П- обо вавку уміта о., полива,
•саа а І мав аарааом та перевоиава, що 

ріввопраавоста обох враєш мо* аа 
уяїверевгетї (котра давить а о

нові НаЙї 
для »ітро
розоораджана 1К71І р„ що і 
мову яв урядову ва уаівгрсвгаті. в. вр. »  
старагва для професорів і русьмою мовою 
-чвдадовою спораджееа русьавх ватаааоґів 

що входать yaw ввоааі а круг вмутріш- 
ого у радовала І в« годвть ся а вввлюча- 

аам русьвоі мова від ушавава а момфераа- 
-•1Х • а зяоеввах аоодановах професорів 

ніаеревтетоьввмв в.-встнмв. і атак« огра- 
чеяве в сім вал рам і СудіЛ врввдою два 

Професорів, вві ааймаить в-тадрв русий.
їм біаьша, що fl Наїаагше р--[ - ггжваї
І«*а» р. тавах ограввчеаь ае робеть.

¥. /><аасегь*яі за. арофаоор уаівароа-
твту

< a votu в xapafBl ІЩ проф. Грушевового 
мусівь фідьооофічаиі дааамагь вбдооаатв 
aptifb ваь п рото виломі, до иівісгарстм. Дав- 
тот да аво аамъ, агь мбгь мівістерь про
світи д-р» Гартеаь аь своіі вйдвоаідв ва 
автори, іацію рускахь послбвь, саааатв : 
— Лчап •  ТІП ВВ « м .  MjBb-бы професо-

вотрі в із владають по руї-вв, и ааа аві-ве- 
будь жаіі ва увіаврі-ататсвВ аааств*.

письма ;гь тш
[lU fjß  агаамрм г 
ав а ^м  ечв}. - 

а»і*і — Игвшціш а

11 а р а а м а в та р а а сатуаців « 
ще дуже невиразна КвауашіІ тіладе

вбм> ровтягааю двовуеів. Одно атво ва» 
вим-а: оботру вдів віл то ва робжть а м  
мче робвтв, але ом робвть ав мо-вівохв 

і вь оаба. ТвеаріжвиЖ варіанті, ао-

рувв, щб бы «то вровад—а в врівво дар- 
О t4mv щоби MouinU будщатом у  
оа п  будщвтоиь вврадга Рбддвааыма 

шт  І гадва м  моше бута, а но

ву, фаштоа» нехай би до вбаця еічвя, бу. 

двмгц в* ваеві угода га Угорщваоац п  
akii трактаты топчаавмі аь отоідвима 

швамв - ее бува аго програма, а дава

на Вам би яви ввав ва аорадву. Misa'

Фотокопія з газети "Діло", де надруковано "Лист проф. Грушевського 
до декана Твардовського".
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до проф. Студинського з пропозицією перекладати внесок підписаного. 
Але позаяк проф. Студинський натомість почав ставити внесок від себе, 
підписаний вийшов.

Зробив він се не тільки тому, що фактично зістався без голосу, а і вза
галі не можучи пристати на такий спосіб, де можність забирати голос зале
жала б для нього від того, чи котрийсь з професорів схоче взяти на себе 
обов’язок перекладача.

Не маючи обов’язку уміти по-польськи, підписаний має заразом те 
переконання, що ідея рівноправності обох краєвих мов на Львівськім уні
верситеті (котра лежить в основі Найвищого розпорядження з р. 1871 і для 
котрої робить певні уступки і Найвище розпорядження 1879 p., що завело 
польську мову як урядову на університеті, напр., застерігає для професорів 
з руською мовою викладовою спорядження руських каталогів, що входить 
уже вповні в круг внутрішнього урядування) не годиться з виключенням 
руської мови від уживання в конференціях і в зносинах поодиноких про
фесорів з університетськими властями, і всяке ограничения в сім напрямі 
було б кривдою для професорів, які займають катедри руські, тим більше, 
що й Найвище розпорядження з 1879 р. таких ограничень не робить.

М.Грушевський\ зв[ичайний] професор університету
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В СПРАВІ М У ЗЕЮ  
ПРИ НАУКОВІМ ТОВАРИ СТВІ ім .Ш ЕВЧ ЕН К А

Відозва до ш[ановних] земляків

Від кількох місяців виставлено до публічного ужитку кілька колек
цій музею Наукового тов[ариства] ім. Шевченка, що вже від довгих літ 
почувало потребу утворення українсько-руського музею та збирання 
для нього предметів. Зайнявши під Товариство ширший локаль з кін
цем минулого року, могло воно приступити до сповнення свого бажан
ня. При канцелярії Наук[ового] товариства ім. Шевченка тепер можна 
оглядати:

1) колекцію портретів видніших українсько-руських діячів, учених, пись
менників і артистів: Котляревського, Шевченка, Костомарова, Антонови
ча, Житецького, Ом.Огоновського (гіпсовий рельєф), Нечуя-Левицько- 
го, Лисенка, Франка, Л.Косачівни, Грінченка.

2) колекцію автографів, українсько-руських письменників і діячів 
(Т.Шевченка, П.Куліша, С.Руданського, М.Драгоманова, О.Кониського, 
Ів.Нечуя-Левицького, Д.Мордовця й інших живих письменників, з гали
цьких (померших): М.Шашкевича, І.Озаркевича, А.Могильницького, 
Гр.Яхимовича, Гр.Шашкевича, М.Устияновича, Вол.Шашкевича, 
Ом.Партицького, Кс.Климковича, Вас.Гарматія, Ос.Федьковича, 
Є.Желехівського, В.Барвінського, Я.Головацького, В.Ільницького, 
С.Шеховича).

3) колекцію автентичних фотографій видніших осіб і пам’ятних місць 
України-Русі.

4) колекцію старинностей — тут значні колекції: з похоронного поля 
с.Чехів (пов[іту] Броди, культура переходова від каменю до заліза, з 
розкопок М.Грушевського), нахідок з Звенигорода,галицького (пов[іту] 
Бібрка), дарована М.Мекелитою (пам’ятки культури кам’яної, перехо
дового часу й староруської культури), нахідок з Княжої гори (давній 
Канів) і її околиці, дарована Мик.Біляшівським (передісторичні кістяні 
знаряддя, предмети староруської культури), а також поодинокі нахідки з 
ріжних місць.

Упорядковуються — колекції етнографічні (писанок, вишивок, виро
бів домашнього промислу, убрань давніх і сучасних і т.ін.).

Тепер до всіх ш[ановних] земляків України-Русі австрійської й закор
донної удаємося з уклінним проханням — помогти нам в організації сього 
музею. Хоч Товариство не жалує своїх небагатих засобів на сю мету (так, 
в бюджеті сього року вставлено на музей 1500 корон), але супроти ріжних 
інших наукових і культурних потреб, на котрі мусить ложити свої гроші, ще
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більше числить на поміч і жертволюбність ш[ановних] земляків. Просимо 
надсилати до нашого музею всякі потрібні для нього речі, а то:

а) старинності — предмети з розкопок і припадкових нахідок на 
українсько-руській території (з можливо докладним означенням місця 
й обставин нахідки) — вироби з каменю, кості й бронзи, уламки шкля- 
них наручників і намиста, хрестики й окраси, старосвітські залізні при- 
ряди; особливо такі нахідки варто б збирати на місцях староруських 
міст, як Перемишль, Теребовля, Галич і т.ін.: народні учителі, привчаю
чи дітей приносити такі нахідки в обмін на пера, крейцари і т.ін., могли 
б збирати такі гарні колекції, як д.Мекелити. Монети мають вартість 
тоді лише, коли звісне місце, де їх знайдено, і то старші, не дальше X V  в.; 
пізніші мають цікавість, тільки як творять систематичні колекції. Місця 
нахідок старинних монет знати інтересно*, але самі монети мають мен
ше значіння;

б) давня посуда, інструменти, убрання, всякі вироби, особливо, як є 
певна традиція чи взагалі певність, що се вироби свійські, руські; особли
вий інтерес мають давніші предмети руського домашнього промислу — 
різьби на дереві й металі, інкрустації, килимки, вишивки й т.ін.;

в) давні образи церковні, портрети, оправи з книжок — витискані або 
різьблені;

г) старі друки руських друкарень;
д) старинні рукописи й документи;
е) автографи українсько-руських письменників і діячів (особливо тих, 

яких нема ще між вичисленими вище автографами нашого музею);
ж) образи (картини) й гравюри новіших майстрів-українців або на укра- 

їнсько-руські теми;
з) вишивки, писанки, виробки різьбарства, ткацтва й іншого подібного 

артистичного промислу.
Збирання інших предметів народного життя, спорядження манекенів 

з повним набором ноші, хатніх уряджень, моделей обійстя й народного 
господарства — стоїть також в планах музею, але переведення вимагає 
більших уміщень, якими тепер наш музей не розпоряджає ще.

При всяких предметах просимо означати, звідки вони походять, де і 
ким зроблені, при давніших предметах — кому належали і чи нема про їх 
походження якоїсь традиції.

Закордонних наших земляків, до котрих, як і тутешніх, відзиваємо
ся з проханням прийти своїми жертвами в поміч нашому музею, проси
мо посилати такі речі, як документи, фотографії, рисунки, образи зви

*Тому про нахідки таких старших монет, хоч би поодиноких, просимо давати відомо
сті до «Записок» або до «Літ[ературно]-наук[ового] вістника».
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чайними посилками (рекомендованою бандеролек) або пакунком для мен
ших, залізницею — для більших), інші предмети, з огляду на можливі 
трудності на границі, ліпше передавати через людей. В такім разі проси
мо давати знати Товариству про пропоновані для музею предмети, а То
вариство дасть вказівки, через кого їх передати або яким способом пере
слати.

У Львові, 1( 14) / v i m
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ДРУГА ВИ СТАВА О БРА ЗІВ Ш [АНА] ТРУ Ш А

Півтора року тому читачі "Літературно]-н[аукового] вістника" чита
ли замітки мого в[исоко] пов[ажаного] товариша д-ра Франка з поводу 
першої вистави образів, урядженої д. Трушем в залі Львівської постійної 
вистави штуки в падолисті 1899 р. В половині минувшого червня урядив 
д. Труш в тім же салоні другу виставу своїх образів, котрої вражіннями 
хочу я тепер з ш[ановними] читачами поділитися. Досі маємо так іще мало 
малярів з талантом і серйозним змаганням до самостійної, оригінальної ар
тистичної творчості, які б маніфестували себе українцями, так що їх ім’я 
входило б, що там скажу, до національного нашого інвентаря, — що така 
вистава, як д. Труша, має для нас загальніший культурний інтерес.

Насамперед треба сконстатувати, що ся друга вистава образів не роз’єд
нувала фахових і нефахових глядачів. По тих гучних похвалах, якими була 
стрічена перша, се багато значить. Д[обродій] Труш підтримав вповні свою 
репутацію незвичайно пильного робітника й серйозного артиста, що, не 
позволяючи собі скрутити на дорогу "хлібного" заробітку та зробити з себе 
ремісника-продуцента в тій сфері своєї творчості, яка здобула вже при
знання й критики, й публіки, працює неустанно над розширенням круга 
своєї творчості та ставить собі нові проблеми штуки. І порівнюючи сю нову 
виставу з попередньою, кождий мусить признати, що артист зробив в сім 
напрямі великий крок наперед.

На виставу дав він тридцять і кілька образів. Є тут три великі, двомет
рові полотна — краєвиди, три менші, чотири портрети і двадцять вісім 
студій і шкіців ріжної великості. Все се — роботи сих останніх півтора 
року. Коли додати ще друге — стільки образів і шкіців, артистом не вистав
лених, хоч не один з них мав значний інтерес і артистичну вартість, то 
будемо мати проречисте свідоцтво інтенсивної енергії й плідності майстра. 
Зміст, вибір, мета виставлених образів значно відмінні від попередньої ви
стави. Не кажу вже, що в них бачимо зовсім інший терен, — на попередній 
виставі мали ми Галичину, на сій — Україну, переважно Київ і Київщину, — 
се річ більше припадкова. Важніше, що артист вибирає інші теми, шукає 
зовсім відмінних ефектів в порівнянні до попереднього. На попередній ви
ставі панували огородні цвіти, що звернули загальну увагу свою пишною 
колоратурою й виразністю красок. На сій виставі пригадує сей улюблений 
мотив артиста тільки шість шкіців з цвітучих дерев, гарних, хоч попсованих 
невідповідною оправою, — вони на сій виставі, одначе, займають зовсім 
другорядне місце. На сій виставі першу ролю грають далековиди — обра
зи з далекою перспективою — види Дніпра. По попередніх роботах д. Тру
ша, де далека перспектива не грала ніякої майже ролі, так що йому робили
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закиди з сього, таке форсування далекої перспективи на сій виставі явилося 
повною несподіванкою. І дійсно, ся перспектива на цілім ряді образів арти
сту удалася дуже добре.

Три найбільші образи теперішньої вистави всі мають темою далеку 
перспективу Дніпра — се могила Шевченка, пам’ятник хрещення Русі в 
Києві й Дніпро під Києвом при заході сонця. На мій погляд, артистові 
найбільше удався перший образ: краєвид взято при пізнім заході, в тем- 
но-фіолетових (може, дещо пересинених) тонах; на першім плані рівне 
поле, ледве оживлене кількома кущами, в центрі образа могила і за нею 
перспектива Дніпра; дуже невдячна з артистичного боку тема, якою є 
могила Шевченка від поля, тут тоне в краєвиді і прегарно гармоніює з 
далековидами Дніпра. На другім краєвиді, на мій погляд, композиція вже 
менше щаслива, корчі переднього плану якось не виріжняються від даль
шого плану — групи дерев, що окружають пам’ятник хрещення, а сі де
рева дещо занадто закривають перспективу Дніпра й група їх здається 
дещо важкою. На третім головний інтерес лежить у світляних ефектах 
заходу сонця на водній поверхні Дніпра, але сі ефекти якось не дають 
ілюзії, і за ними слабне вражіння від далекого Подолу й гарно скомпоно
ваного переднього плану.

З  тих трьох образів тільки сей остатній пригадує сильні колористичні 
ефекти — спеціальність майстра. В повній силі виступає вона на двох мен
ших образах: київська церков св. Андрія в сильнім сонячнім освітленні (plein 
aire) і калабанька, окружена кущами й деревами, з околиць Гадяча. На 
першій головний інтерес має сильно освітлена срібна бляха церкви, що мов 
горить і пускає проміння від себе; сей ефект рішучо псує кілька неестетич
них домів коло церкви: артист, не позволяючи собі зміняти краєвиду, задер
жав їх, і вони, на мій погляд, попсували сей, зрештою, дуже інтересний, 
образ. На другім дуже гарно віддано контраст жовто-зеленої ростинності 
й темно-синьої води і рефлекси на її тлі; образ дає певний, дуже приємний 
настрій. Дає його також і третій з сих побільших краєвидів: могила Шев
ченка зблизька, серед голого гречаного поля, в полудневім сонці — тема в 
високій мірі невдячна, але, як я вже сказав, оживлена дуже гарними кольо
рами хмар, дає вражіння самотності, спокою.

Такі більші образи — взагалі новина у д. Труша — все робота остат
ньої весни. Артист, очевидно, щойно вправляється в техніці таких більших 
композицій, і переважно вони випали дуже добре, хоч роблені за поміччю 
дуже малих шкіців.

Кілька прекрасних далековидів знаходимо серед маленьких, можна 
сказати, мініатюрних шкіців (яких 15 цм довжини); такі маленькі шкіци 
також явилися уперше на сій виставі п. Труша, й між ними багато прекрас
них, вповні артистичних речей; про образки цвітучих дерев я вже згадав;
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ще ліпше випало кілька видів Дніпра й інших київських краєвидів, з пре
красною перспективою, повною повітря.

Новиною також були два шкіци жанрові — гагілки під церквою й ве
ликодня процесів з Гуцульщини. Спеціальне уподобання до мертвої приро
ди, неохота до фігур були досі прикметами автора; було б дуже мило, коли
б сі два шкіци віщували розширення сфери творчості артиста і в сім напря
мі. Розуміється, й поза чоловіком штука має свої великі, безмежні просто
ри, невичерпані скарби красоти, але все-таки вінець артистичної творчості — 
се чоловік і його життя; в додатку у нас русинів для жанру зроблено так 
мало, що було б дуже пожадано, якби здобув він собі таку визначну силу, 
як д. Труш. Два шкіци, виставлені ним тепер, се, властиво, ще тільки натяк 
на жанр: людська юрба трактована з чисто колористичного становища — 
се тільки група кольорових плям, але вона віддає людську юрбу, її рух і 
пестрі убрання дуже живо й гарно. В творчості д. Труша у всякім разі се 
новина дуже мила.

Портретів д. Труш виставив тільки чотири — проф. Антоновича і Лесі 
Українки (власність Наук[ового] товариства ім. Шевченка), п. А.Дра- 
гоманівни й мій. Недокінченим і невиставленим лишився прегарний порт
рет Лисенка, що заповідався (оскільки міг я судити з невикінченої роботи, 
бачивши її в робітні д. Т[руша]) ще далеко ліпше, ніж зроблений для Това
риства ім. Ш[евченка]; а також не виставив д. Т[руш] і декотрих інших, 
дуже гарних своїх портретів з музею Тов[ариства] ім. Ш[евченка] — ви
бір його з-поміж них був рішучо заострий. З  виставлених звертав на себе 
особливу увагу дуже ефектовний портрет п. Драгоманівни; незвичайно 
живим виразом визначається портрет проф. Антоновича. Щодо сеї живо
сті — треба запримітити нову подробицю в манері д. Труша — в остатніх 
часах він віддає фізіономії в руху — з усміхом або навіть під час розмови 
(як портрет проф. Антоновича); се, розуміється, незвичайно збільшає ілюзію 
життя, живості, але може трохи задешевий ефект для такого серйозного 
майстра, як д. Труш, тим більше, що й без сього ефекту він уміє надати 
життя й душу портретові. Шкода, що на виставі не було портрета Нечуя- 
Левицького, що просто, без усяких ефектів, але прекрасно віддає індивіду
альність особи.

В сумі нова вистава п. Труша, як бачимо, дала не тільки цілий ряд 
гарних образів, не тільки показала в артисті крок наперед в розв’язуванні 
технічних і артистичних проблем, але й представила зовсім нові сторони, 
нові напрями в його творчості. Се дуже втішно, бо не тільки підтримує, а й 
збільшає ті надії, які обудила перша вистава. Побажати тільки, щоб автор 
в дальшім можливо розширив круг своєї обсервації: при його змаганні до 
нових сфер, нових доріг у своїй творчості се, на міг погляд, було б в високій 
мірі корисно для нього.
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В кінці маленька замітка pro domo nostra. Образи, виставлені д. Тру- 
шем, писані на українські теми; деякі представляють місця особливо дорогі 
кождому руському серцю. Але сі образи, очевидно, підуть в чужі руки, як 
пішла переважна маса образів з попередньої вистави. Між покупцями об
разів усього 2—3 руські імена, переважна маса його робіт іде в чужі руки. 
В нашій суспільності ще нема попиту на штуку, і в тім один з неприємних 
проявів малокультурності, міщанського філістерства, з котрого, треба при
знатися, наша суспільність не встигла ще вповні визволитися. Скільки ма
ємо у нас руських заможних, навіть багатих домів, де на стінах не стрінете 
й штиха артистичного пензля, хіба друки або якість богомази. Виправду
вання нашою бідністю — що нам не до розкоші — тут не поможуть: штука 
належить до перших потреб чоловіка, і коли в домах, де не жалують соток 
і тисяч на ріжні quasi- потреби культурного життя, жалується на штуку, — 
се не свідчить добре про нашу культурність.
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О ЛЕКСАН ДР КОНИСЬКИИ  
18 (30)/VIII 1836—29/XI (11/XII) 1900

Покійник походив з дрібної чернігівської шляхти, з околиці Ніжина. 
Матеріальні недостатки й хороба очей не дали йому спромоги здобути за
кінчену шкільну освіту: на шістнадцятім році мусив він перервати науку в 
ніжинській дворянській школі, і, не маючи можливості, з огляду на очну 
слабість, віддаватися ніякій роботі, кілька років кочував по шляхетських 
домах Лівобічної України. Се дало йому незвичайне знання тутешнього 
життя й широкі та ріжнорідні знайомості, які підтримував він і пізніше. В 
1854 р. зневолений був він записатися в урядову службу, спочатку в При
луці, потім у Полтаві. В Полтаві попав він у тодішню досить сильну про- 
світньо-поступову течію, з значною національною закраскою, і се мало ве
ликий вплив на сформування поглядів і діяльності Кониського, що ще в 
школі показував любов до українського слова й народу; особливий вплив 
мав на нього, здається, Пильчиков, з котрим Кониський і потім зістався в 
близьких відносинах, — з їх порозуміння мав потім виплинути й проект 
заснування Товариства ім. Шевченка. Під впливом полтавських приятелів 
молодий Кониський, що тим часом трохи поправився на здоров’ї, почав 
дуже енергічно працювати над своєю освітою, забрався до правничих сту
дій, хотячи здати іспит на кандидата прав, заразом почав дописувати до 
російських, а далі — й галицьких газет, містив українські поезії й оповідан
ня з народного життя в "Основі", "Чернігівськім листку", львівськім "Сло
ві" й "Галичанині" і брав дуже діяльну участь в організації недільних шкіл — 
справі, що тоді головно займала поступову й народолюбну молодіж. В зв’яз
ку з сим стояли його заходи коло укладання популярних українських кни
жок і шкільних підручників; з них були надруковані "Прописи" (1862) і 
"Арихметика" (1863).

Тим часом дописи Кониського до петербурзьких газет озлобили на нього 
місцеву адміністрацію і ріжних матадорів; пішли денунціації на його "мало- 
российскую пропаганду". На початку 1863 р. Кониського "адміністратив
ним порядком", розпорядженням губернатора заслано в Вологду, рік пізні
ше звідти ще далі — в Тотьму. Оиинившися в північнім кліматі, до того в 
незвичайно тяжких матеріальних обставинах, Кониський зовсім стратив 
здоров’я, й тільки наслідком сього в 1865 р. його переведено на життя в 
Вороніж, потім в Бобринець і Катеринослав (1866); тільки в 1872 р. йому 
вернено свободу, і він перенісся в Київ.

Ані се заслання й ограничения свободи, ані пізніші пригоди, які прихо- 
дилося зазнати Кониському (арешт і процес 1885 p.), не знищили ані зма
гань, ані енергії його, хоч сильно підірвали і без того неважне здоров’я. В
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1865 p., їдучи за кордон для порятовання здоров’я, звідав він Львів і зміц
нив свої відносини з галицькими кругами, нав’язані вже перед тим. Одначе 
до привернення свободи діяльність його була спаралізована і починає роз
виватися з р.1872. Перехід Кониського в Київ припав на час, коли по зві
снім антракті 1863—1870 pp. центром українського руху, що став віджива
ти по тім антракті наново, стає Київ, і тут починає розвиватися в ріжних 
напрямах діяльність громади свідомих українців. До них пристає Конись- 
кий, а встигши тим часом заробити собі деякий маєток адвокатурою, від
дає всі сили громадській і літературній діяльності. Він далі заходиться коло 
укладання популярних книжок, бере діяльну участь в редакції тодішнього 
органу київських українців "Киевского телеграфа", пробує організувати й 
якесь періодичне видавництво в українській мові, але сі заходи його розби
валися о звісну систему, зазначену указом 1876 р. Стрічаючися на кождім 
кроці з ограничениями й заборонами українства в Росії, Кониський з тим 
більшою енергією підтримував свої зв’язки з галицькими виданнями, заси
паючи їх своїми поезіями, оповіданнями, статтями історично-літературного 
й публіцистичного змісту. Заразом він, разом з іншими, старається приве
сти до зав’язання в Галичині такої інституції, яка могла б бути постійним 
органом розвою українського слова, незалежним від російських ограни
чена ще під час свого недобровільного життя в Катеринославі, як оповідав 
пізніше, застановлявся він над сим, і з його нарад з Пильчиковим вплинув 
проект пізнішого Товариства імені Шевченка. Кониський дав на його за
снування своїх 1000 рублів; значнішими датками причинилися ще 
Є.Милорадовичка й М.Жученко, так що всього було зібрано коло 7000 
р[ублів]. Переведенням справи у Львові зайнявся Пильчиков. На основі 
порозуміння Пильчикова з львівськими народовцями зав’язане було Това
риство ім. Шевченка, а зібрані гроші ужито на закупно друкарні (1873).

Сімдесяті й початок вісімдесятих років взагалі були найсвітлішим пері
одом в житті й діяльності Кониського. Окрім української літературної й 
громадської діяльності, він брав широку участь в тодішній російській лібе
ральній пресі, виступаючи також в інтересах українства (напр., його ме
моріал за заведенням української мови в школах, 1880 p., друкований в "Сім’ї 
і школі"), заразом грав визначну ролю в громадськім житті міста Києва як 
член міської ради, від 1878 р. Вісімдесяті роки принесли багато прикростей 
Кониському. На ґрунті господарки м.Києва Кониський, виступаючи в ін
тересах міських фінансів, придбав багато ворогів, а боротьба з ними приве
ла його до конфлікту з україноїдськими реакційними елементами. На Ко
ниського пішли брудні брехні, далі політичні денунціації, що привели до 
політичного процесу 1885 p., коли Кониському грозило нове заслання під 
закидом українського іредентизму. Кониський опинився знову під поліцій- 
ним доглядом; знеохочений, він усунувся від громадської діяльності. Разом
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з тим попсувалися з ріжиих причин і відносини його до багатьох видніших 
репрезентантів київського українства.

По широких розмахах своєї діяльності Кониський почув себе з значній 
мірі ізольованим в Києві й придавленим загальною реакцією, що запанува
ла в Росії в 80-х pp. Тим частіше виїздить і тим довше пробуває він в 
Галичині, що була головно ареною його літературної діяльності, — тут його 
знали й дуже поважали, тимчасом як на Україні, куди закордонні видання 
не доходили, а своїх не було, його ім’я поза тісними українськими кружка
ми зовсім не було звісне. Ролею співробітника галицьких часописей Конись
кий не думав обмежатися. У нього були тоді широкі плани. Стараючися 
запевнити бодай в Галичині успішний розвій українській ідеї й міряючи ту
тешні відносини міркою російських обставин, він надіявся запевнити успіх 
українській справі союзом з польською суспільною ієрархією і в сім напря
мі пробував впливати. Не можучи на російській Україні прийти до кінця з 
своїми планами заснувати український журнал, він старається утворити в 
Галичині всеукраїнський політично-літературний орган для всеї України, 
російської й австрійської. Таким мала бути "Правда", відновлена Конись- 
ким в 1888 р. Кониський в початках був її властивим редактором і старався 
скупити коло неї всіх українських видніших письменників і учених, а також 
притягнути й людей, що йно входили в літературу. Одначе сі заходи скра- 
хували зовсім: видніших українців притягнути не удалося, а заакцентована 
"Правдою" ідея помирення Русі з Польщею викликала загальне недовір’я 
до неї. Кониський дуже скоро, в pp.1889—1890 відчув повну неудачу сво
го плану, хоч іще кілька років, уже потім, як "Правда" стала особистим 
політичним органом Ол[ександра] Барвінського, старався її підтримати й 
підпирати співробітництвами з України. Слідом пішов крах т.зв. угодової 
політики, на котру великі надії покладав Кониський; бувши одним з її мо
ральних батьків, він і пізніше боронив її, на тім ґрунті стративши не одного 
з давніших приятелів. Сей удар був для нього тяжкий; в Галичині, що була 
його головною ареною в остатнім десятилітті, почув він себе теж ізольова
ним, стоячи неприхильно і до опозиційних народовців, й до радикалів. Сей 
було, мабуть, головною причиною, що по останнім побуті в Галичині 1889 р. 
він уже більше сюди не заглядав.

Огірчений сими неудачами в початках 90-х pp., Кониський скупляв 
свої гадки коло плану розвинути наукову роботу в Галичині. Він покладав 
на се великі, не тільки чисто культурні, а й більш суспільно-педагогічного 
характеру надії. Се стояло в зв’язку з планами реформи Товариства. Това
риство ім. Шевченка взагалі не сповнило надій, з котрими його зав’язува
но: бідно дотоване, з друкарнею на плечах, що не тільки пожерла всю фунда
цію, а ще й відразу впровадила Товариство в значні довги, воно ледве жи
вотіло. Се приводило до гадки про потребу такої реформи, яка б зробила
9 М. Грушевсьюій, Т. 1
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його більше рухливим і помогла розвинути ширшу діяльність. Гадку про 
потребу такої реформи підносив Кониський ще в 80-х pp. В 1889 p., під 
час свого остатнього побуту в Галичині, він порушив сю справу. В дискусії 
над реформою була піднесена гадка перетворення Товариства в наукову 
інституцію: вона й лягла потім в основу проекту нового статуту. Разом з

тим, як переводилася реформа (прийнята остаточно весною 1892 p.), Ко
ниський з декотрими іншими українцями заходився єднати співробітників 
науковому видавництву, що мало видавати Товариство. Сам Кониський 
задумав для "Записок" зладити більшу біографію Шевченка: першу главу 
її умістив він в І кн[ижці] "Записок", і потім праця коло Шевченка стала 
головним змістом майже цілого остатнього десятиліття його життя: він дру
кував її поодинокими частинами до р.1897, потім переробив для осібного 
видання і для російського перекладу, збирав матеріали для критичного ви
дання Шевченкових поезій, зладив корпус листів і збірник перекладів ро
сійських повістей Шевченка.

Охолодження Кониського до Галичини мало, здається, результатом те, 
що в своїх останніх роках він звертається до видавничої діяльності на Укра
їні російській. Він зайнявся виданням збірника своїх повістей, організував 
видавничу громаду в Києві, і т.ін. Свої інтереси й турботи остатніх часів
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описав він у характернім оповіданні "Турботи українського письменника і 
видавця", присланого ним за кілька тижнів перед смертю для "Літ[ературно-] 
наук[ового] вістника".

Остатні літа, зрештою, проходили вже під сильними нападами слабо
сті. Знаємо, що здоров’я Кониського було слабке відмалку; пізніші приго
ди ще більше його розстроїли. Від початку 90-х pp. він що дальше, то 
сильніше став хорувати; при загальнім ослабленні, при сильнім рознерву- 
ванні і вражливості хороба переживалася дуже тяжко, і покійник кілька 
разів уже тратив надію на життя й починав ліквідувати свою діяльність. 
Київське підсоння було рішучо заостре для нього, але в полудневих містах, 
куди висилано його, він так нудився, що всякими способами отягався з сими 
виїздами. Остатню осінь, не знайшовши собі компанії для подорожі в Крим, 
лишився він у Києві, й ся необережність показалася фатальною: запалення 
легких в кілька день знищило останки його сил, і рано 25 падолиста Кони
ського не стало. 1 (14) грудня поховали його, при великім здвигу публіки, 
на київськім Байковім кладовищі, де перед кількома роками прощав він 
свого найщиршого приятеля, неб[іжчика] Вовка-Карачевського.

Найбільше цінним в сій белетристичній творчості Кониського треба 
признати його оповідання з народного життя, дуже багаті обсервацією й 
знанням життя, оповіджені часом дуже добре, з гумором. Натомість його 
оповідання, й особливо більші повісті з життя інтелігенції, переважно не 
удавалися, завдяки значній домішці публіцистичних або й особистих еле
ментів. Поезії, досить численні, не визначаються ані значним поетичним 
даром, ані особливим артизмом.

В публіцистиці Кониський спинявся особливо на двох темах: урядовім 
гніті і селянськім господарстві; але сі статті, міщені в 80—90-х pp. перева
жно в галицьких часописях (головно в новій "Правді") і для публіки в Росії 
майже не приступні, могли служити хіба для інформації, значнішого ж впливу 
не могли мати. Важніше значіння мали його інформаційні статті про україн
ський рух, міщені в російських часописях.

З  історично-літературних статей важніші ті, що приносили новий біо
графічний матеріал про поодиноких письменників. Уже в замітці, уміще
ній в "Ватрі", підносив К[ониський] потребу збирання біографічних ма
теріалів, і в останніх літах се стало одною з найбільш улюблених гадок 
покійника: востаннє висловив він її з великим (аж завеликим) натиском в 
статті про Дикарева. Головною його працею лишилася велика студія про 
Шевченка (друкована частинами, потім І т. її видано осібно, 1898 p., з 
другим протяглося — почасти через те, що Кониський тим часом видав 
цілу біографію по-російськи, того ж 1898 p., почасти тому, що Товарист
во не могло порозумітися з автором щодо деяких доповнень і змін). Ся 
студія, разом з деякими дрібнішими причинками, становить дуже важну
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вкладку в історію новішої української літератури й тривку заслугу покій
ника, хоч він у ній і обмежився самою лише зверхньою історією життя 
поета, свідомо поминувши історію його творчості (тому й назвав її "Хро
нікою життя" Шевченка), а й самий метод роботи і спосіб представлення 
полишає дещо до жадання. Невважаючи на се, вона, певно, довго ще буде 
підставовою працею про Шевченка.

Та хоч як важна й ріжностороння була літературна творчість Конись
кого, але важнішою стороною його життя треба уважати його громадську 
діяльність. Від свого повороту з заслання на Україну (1866) і до смерті він 
неустанно будив український рух скрізь, куди заводила його доля. Громад
ський дух в нім був незвичайно розвинений. Він мав незвичайно широкі 
відносини, старанно розширяв їх повсякчас далі й піддержував, використо
вуючи їх для ширення української ідеї й національного руху. Енергія його 
на сім полі була незвичайна. Його покій був клубом, де до пізньої ночі, 
майже без перерви, товклися земляки. З  неприсутніми вів він величезну 
кореспонденцію. Дар ініціативи був в нім незвичайно розвинений; він вічно 
щось планував, зав’язував, стягав людей. Щоправда, се часто ініціативою 
й кінчалося: покійник легко знеохочувався й відставав, лишаючи іншим ве
сти далі розпочате як знають, але сей вічний рух був у всякім разі дуже 
цінний, не даючи застоятись і загнитися воді зовсім, а часом з ініціативи 
небіжчика виходили речі многоважні своїми наслідками.

Спеціально важне значіння мали відносини Кониського до Галичини — 
для розвою національної ідеї і в Галичині, й на Україні. Щодо довгості, 
тяглості й інтенсивності його участі в галицькім житті з Кониським можна 
нарівні поставити тільки Драгоманова, хоч, розуміється, впливи його дія
льності далеко не були так глибокі й сильні, як Драгоманова. Зате для на- 
в’язання спільності між сими двома частинами України-Русі, розтятими 
кордоном, його діяльність була найбільша; а на зміцнення українського руху 
в Росії се мало превелике значіння. В Галичині 60—80-х pp. його діяль
ність мала також важне значіння; я сказав уже, що тоді се був чи не найви
значніший г а л и ц ь к и й  письменник. В тодішній бідній числом, бідній 
силами народовецькій громаді Галичини його діяльність і моральний вплив 
"України", що несла вона з собою, були дуже значні; притім в сім часі, 6 0 -  
80-х pp., се був для щойно пробудженої й повної рутенства Галичини про
відник, котрого голос вів її наперед, до поступу, ширших перспектив.

Одним з найбільше далекосяглих фактів життя Кониського була його 
участь в заснуванні й реформі Товариства імені Шевченка, котрому суди
лася така важна доля в культурнім житті України-Русі. Як ми бачили, по
кійник признавав своєю першу гадку заснування Товариства, а й реформа 
Товариства також зв’язана з його іменем. А  хоч се була тільки ініціатива, 
що мала бути доперва розвинена в певний план і потребувала робочих рук
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і організаційних здібностей на ґрунті, аби з неї вийшло щось цінне, але й ся 
ініціатива покійника в двох рішучих моментах життя нашого Товариства 
завсіди була цінна і важна.

В виданнях Товариства — в "Записках", "Зорі", "Літературно-науко
вім вістнику" брав він все дуже діяльну участь; в "Записках" був він по
стійним співробітником від І тому аж до X X X IX , що вийшов уже по його 
смерті (виказ їх див. в т. X X IX  "Записок"). Його велика біографія Ш ев
ченка видана осібно в "Збірнику філологічної секції" в т. І і IV— сей оста
тній друкується тепер і вийде незадовго.

Ім’я покійного не забудеться в історії нашого Товариства!



234 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТАТТІ

В СПРАВІ "АКАДЕМ ІЧНОГО ДОМУ"

З  нагоди поставленого галицькій суспільності питання про спосіб ужиття 
останків Академічного фонду, порушив я тому два місяці на сторонах 
"Л[ітературно]-н[аукового] вістника" справу заснування першого україн- 
сько-руського Академічного дому у Львові, проектуючи на се обернути 
останки Академічного фонду й ті звороти, які з розданих із нього грошей 
будуть впливати. З  того часу справа тих останків, як звісно читачам гали
цьких часописей, дуже замоталася й пішла в проволоку. Так звана "львів
ська громада" (кажу — так звана, бо склад тих зібрань, що виступають з 
тим іменем, досить припадковий і тільки дуже конвенціонально можуть 
вони називатися сим іменем) ухвалила була обернути ті останки на потреби 
академічної молодежі й зав’язати для орудування ними осібне товариство. 
Проект статуту такого товариства був предложений від поручникам львів
ських товариств. Та що молодіж запротестувала против тої ухвали і того 
проекту (ображена головно тим, що проект фактично майже виключав ака
демічну молодіж від сього товариства) і ухвалила навіть певного роду бой
кот против запомог такого товариства, черпаних з Академічного фонду, 
відпоручники товариств ухвалили відложити справу й скликати збори всіх, 
хто жертвував на Академічний фонд, для рішення справи його останків. 
Потім "львівська громада" змінила се остільки, що ухвалила рішення сеї 
справи передати зборам національно-демократичної партії з краю. На сім 
справа стоїть і досі.

Тимчасом як справа тих останків Академічного фонду пішла в таку дале
ку проволоку, викликаючи чимало роздразнення між прихильниками ріжних 
планів у сій справі (полеміка репрезентантів молодежі з комітетом Академіч
ного фонду), проект Академічного дому лишився на боці. Комітет Академіч
ного фонду підніс деякі закиди против сього проекту й заявився за роздаван
ням стипендій як за ліпшою формою ужиття фондів. В предложенім ним 
проекті статуту товариства "Академічна поміч" між ріжними формами запо
магання молодежі заснування Академічного дому полишено на кінець з заміт
кою — "коли буде можна", так що сей проект тратив у такій комбінації всяке 
реальне значіння. Академічна ж молодіж, стоячи при своїй давнішій ухвалі, 
щоб останки Академічного фонду передати на справи страйкові, та завзято 
поборюючи гадку — звернути її на потреби академічної молодежі, в ближчу 
оцінку плану Академічного дому й зовсім не входила.

Але за той час мав я також можливість переконатися, з одного боку, як 
багато людей з нашої суспільності співчувають проектові Академічного дому: 
люди зі Львова й з провінції заявляли в розмовах зі мною й іншими спосо
бами, що прив’язують велику вагу до такого Академічного дому й уважа
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ють його доконче потрібним в нинішніх часах. Знайомі мої з України заяв
ляли охоту жертвувати певні суми на такий дім, застерігаючи лише — що, 
зрештою, й само по собі було б зрозуміле — права до користання з такого 
дому студентам із російської України.

З  другого боку, в зносинах своїх з академічною молодіжжю мав я на
году переконатися ще більше про пекучу потребу такого дому. Число ака
деміків світських факультетів, що мусять дбати про свій прожиток, зрос
тає.Тим часом загострення національної боротьби відбивається на заробіт
ках: коли зголошується студент по лекції, його питають уже про народність
і, довідавшися, що то русин, відсилають ні з чим. Те ж саме, чую, робиться 
і з іншими заробітками. Особливо студенти філософії, яких число сильно 
збільшилося в остатніх роках, дуже терплять від браку заробітків, бо не 
можуть пересиджувати поза Львовом, ані йти на діурни, що не дають мож
ливості ходити на виклади. Запомогові фонди академічної громади вичер
палися за часи сецесії, і коли крайцари, привезені з вакацій або заощаджені 
гіркою працею в гімназії, вже проїджені, починається голодування — "обі
дають що другий або що третій день, а вечеряють ще рідше". Се оповіда
ють студенти спокійно, навіть не без гумору, але з сим не можна жартува
ти, пам’ятаючи, як часто тратять у такій біді люди й здоров’я й енергію і 
всякі ідеальні змагання на віки.

Тому я рішаюся проект Академічного дому підтримувати далі, незале
жно від справи останків Академічного фонду. Хоч передання сих останків 
на Академічний дім могло б значно посунути справу наперед, бо разом з 
тими заявами жертв, які я вже маю, відразу можна б поставити один Ака
демічний дім, — але як би справа та не була порішена, не можна через те 
зрікатися так жизненої й потрібної речі, як Академічний дім, і мусимо по
шукати для нього інших джерел, коли останки Академічного фонду будуть 
ужиті на іншу мету. І я зголошуюся тепер сею дорогою до нашої суспільно
сті, аби люди, яким ся справа лежить на серці, а можуть причинитися пев- 
ною матеріальною поміччю на сю ціль, зголошували — чи то в пресі, чи то 
іншими способами — свої заміри жертвувати на Академічний дім певні 
суми. Ріжні недоношені проекти інституцій, які від свого заснування пла
чуть тільки на неможливість ввійти в життя й сповняти своє призначення, 
надокучили нам уже досить. Тому до справи Академічного дому візьмемо
ся лише тоді, коли зголошення жертв чи інші джерела дадуть нам можли
вість відразу приступити до діла — до здвигнення Академічного дому.
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250 Л ІТ*

Коли Ви читаєте сі рядки, минає 250 літ від прилучення України до 
московської держави: 8 січня ст. ст. 1654 р. провідник українського наро
ду, гетьман Богдан Хмельницький зі старшиною зложив присягу на вір
ність московському цареві.

Чи припускав він, що ті відносини, які зав’язував він сею присягою, 
потривають так довго? З  певністю — ні.

Для нього се була дипломатична комбінація, одна з карт широкої полі
тичної гри, яку повів сей "малий і незначний чоловік", як він себе називав,
з польською державою. І як із його конфлікту з польською адміністрацією 
несподівано виросла величезна війна, що перевернула давнішу політичну 
систему Східної Європи, так і ся його дипломатична комбінація — союз із 
Москвою — несподівано сталася підвалиною нового політичного групу
вання половини Європи.

В перших початках повстання Хмельницькому пощастило здобути поміч 
кримської Орди і се забезпечило йому перші успіхи, дало можність увільнити 
Подніпров’я від польського війська, скупитись великим силам і розвинутися 
народному повстанню в такій величезній скалі, якої не бачило ні одно з по
передніх козацьких повстань. Але татари були непевними союзниками, і 
тому Хмельницький старається здобути інших союзників. Особливо коли 
в його власній свідомості війна, піднята в інтересах козацької верстви, пе
ретворилася в боротьбу за права цілого народу, за независимість України, і 
він уже не хотів миритися з польським правительством на дрібних компро
місах (січень-лютий 1649), він шукає нових точок опори для нової бороть
би з Польщею, що мала бути боротьбою на життя й на смерть. Він веде 
переговори з Турціею, Москвою, Волощиною, Семигородом, Швецією, 
стараючися всякими способами втягнути їх у свою війну з Польщею і заліз
ним перснем здушити її. Ся моментальна ціль стоїть перед його очима, і він 
лишає завтрашньому дневі журитися завтрашніми справами. Як оборотний 
дипломат, вихований у найвищій школі дипломатії — орієнтальній, він не 
робив скрупулів в обіцянках і формах, якими позискує собі союзників. Зму
шений зрадою татар до трактатів з Польщею, він у сих трактатах признає 
себе підданим польської республіки, заразом укладає умову з Турцією, де за 
обіцянку помочі і пресії на татар признає над собою зверхність Оттоманської 
Порти, а коли показалося, що московський цар представляє собі союз із 
Україною против Польщі не інакше, як у формі підданства під власть Моск
ви, не робить трудностей у признанні над Україною московської зверхності.

*  Стаття написана для 'Ruthenische Revue".



250літ 237

Москва взагалі дуже отягалася з участю в українсько-польській війні. 
Вона ще була повна пам’яті про недавній політичний занепад своєї держави 
й тріумфи Польщі, та не важилася зривати свою "вічну згоду" з Польщею, 
уложену в р. 1635. Даремно Хмельницький то сипав компліменти, то по
грози московському правительству, то вабив його обіцянками завоювати 
цареві Крим і навіть Єрусалим, — московський цар відповідав комплімен
тами на компліменти, але не хотів мішатися в війну Хмельницького з Поль
щею.

Та Москва боялася не тільки Польщі, але й козаків. Попередники 
Хмельницького також шукали помочі в Москві против Польщі, але без 
церемонії пустошили московські землі, коли польське правительство напу
скало їх на Москву, щоб дати вихід нагромадженій енергії козацької сили. 
Поки Хмельницький мав стільки сили, щоб вести власну політику, Москва 
могла покладатися на його афекти; але коли зрада татарського хана змуси
ла його до трактату з Польщею серед найбільшого розмаху його сил в 1649 p., 
а нова зрада привела його до болючої катастрофи під Берестечком (1651), — 
Москва дуже затривожилася. Ще одна така катастрофа — і Хмельниць
кий піде в хвості польської політики, а в польських політичних кругах уже 
носилися з планом напустити козаків і кримську орду на Москву, щоб за
йняти їх сили. Московське правительство побачило, що мусить запевнити 
себе союзом із Україною у власних інтересах, аби козацькі сили не зверну
лися против нього. Збір відпоручників станів московської держави ("земс
кий собор"), скликаний московським правительством восени 1653 p., орік, 
що правительство повинно прийняти під власть Москви "гетьмана 
Б.Хмельницького і все Військо Запорозьке з містами й землями"; для фор
мального оправдання се мотивувалося тим, що польський король, нару
шивши права православної віри, тим нарушив і свої pacta conventa з підда
ними, отже українці вільні від своєї присяги, значить, Москва може прийняти 
їх під свою власть, не ламаючи своєї згоди з Польщею.

Вісті про сей перелом московської політики прийшли до Хмельницько
го, коли він особливо інтересувався московським союзом. Його позиція 
була тоді дуже тяжка. Тої підпори зі сторони народних мас, яку він мав у 
початках свого повстання, більше не мав він давно вже. Великий політик, 
геніальний організатор, він не розумів чи легковажив соціальні змагання 
сих мас і пожертвував ними при першій невдачі, при першім же трактаті з 
Польщею, згодившися на відновлення statu quo підданства, панщини, шля
хетського господарства. Від того часу народні маси відвернулися від Хмель
ницького. Він шукав опори в заграничних союзах, але вони йому не удава
лися. Союз із Турцією не скріпив, з попсував іще гірше його союз з Кри
мом. В кампанії, яку Хмельницький знову вів із Польщею від р. 1652, 
татари знову зрадили його. Молдавські плани розвіялися. Швеції йому все
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ще не вдавалося втягнути в війну з Польщею. Тим ціннішою йому здавала
ся московська поміч, і він спішив втягнути Москву якнайскорше в війну з 
Польщею. Восени 1653 p., коли московське правительство рішало справу 
протекції над Україною, Хмельницький просить царя вислати в Київ і в 
інші українські міста своїх воєвод з військом, "бодай тисяч зо три". Очевид
но, йому хотілося, щоб московське військо чимскорше зайшло на спірну, 
українську територію, але для заохочення московського правительства він 
убирає се в форму вислання московських залог, начеб для окупації України. 
Такий самий характер мають його заяви, коли він подає надію цареві, що 
він буде мати доходи з України, збираючи ті податки з міст і сіл, які давні
ше йшли польському правительству. Всі отсі його заяви мали фатальні на
слідки для пізніших відносин України до Москви, але Хмельницький, даю
чи їх, очевидно, не думав зовсім про якісь тривкі зв’язки з Москвою, а 
хотів лише осягнути моментальну ціль — втягнути Москву в війну з Поль
щею. Тому, й признавши власть московського царя, він запевняє султана, 
що його відносини до Турції зістануться незмінені, — він і далі признає 
себе васалом Порти, а потім укладає політичні комбінації з Швецією й 
Семигородом, зовсім не в’яжучися московською протекцією й московсь
кою політикою.

Але Хмельницький перечислився, міряючи відносини до Москви прак
тикою своїх відносин до безсильного правительства анархістичної Польщі. 
Так тяжко рішившися на участь в українській справі, Москва, раз узявши 
Україну в свою протекцію, держалася її міцно і не пускала з рук, постано
вивши перетворити її з часом на свою провінцію. Ухопивши Хмельницько
го за слово, цар разом із посольством, що мало взяти з нього й українців 
присягу вірності, вислав на Україну воєвод з військом, що мали збудува
ти московську кріпость у Києві, обсадити залогою, і ся залога послужила 
першою основою московської власті на Україні. І потім московське прави
тельство пильно користало з усякої нагоди побільшити залежність України 
від себе.

Така перспектива тісніших зв’язків із Москвою на Україні не всміхала
ся нікому. Хоч не раз, уже здавна, українці против польських елементів 
шукали опори в Москві, але великоросів на Україні не любили, дивилися 
на них як на людей некультурних, грубіянів; московська самовласть, із су
ворими формами кар на тілі, тортурами, засланнями на Сибір — виклика
ла в українців страх і відразу; московське життя було чуже й не викликало 
найменших симпатій. Уже при самім акті присяги московському правитель
ству між козацькою старшиною і московськими послами виникла супереч
ка, яка відкрила глибокий антагонізм між конституційними поглядами ко
зацьких старшин і московським абсолютизмом: козацькі старшини зажа
дали, аби московські посли зложили їм присягу в імені царя на заховання
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умов, — посли відмовили, мотивуючи се тим, що московський "самодер
жець" не може обмежати себе присягою супроти своїх підданих. Такий по
гляд не міг поміститися в козацьких головах, і хоч супроти упору московсь
ких послів вони відступили вкінці від свого жадання, сей інцидент викликав 
дуже неприємний настрій. Будова київської кріпості й уміщення в ній мос
ковської залоги потягнули за собою також ряд неприємних конфліктів. Коли 
потім, у марті 1654 p., козацьке правительство вислало своїх відпоручників 
до Москви, щоб уставити дальший modus vivendi, і при тім старалося зве
сти до minimum участь московського правительства у внутрішніх відноси
нах України, показалося, що московське правительство міцно тримається 
заяв, необережно зроблених Хмельницьким, і нічого не хоче попустити. 
Правда, своєї, московської управи на Україні воно ще не відважилося за
вести, не хотячи йти наперебій з Хмельницьким і козаччиною, але й висте
рігалося всього, що могло дати якусь гваранцію українській автономії. В 
відносинах України до Москви мішалися елементи державної окремішності 
України з елементами московського централізму. Слідячи перші, один із 
видніших сучасних російських істориків права Сергеевич (професор Пе
тербурзького університету) характеризує відносини України до Москви за 
Хмельницького як перс она льну унію; але, з другого боку, московське 
правительство не хотіло з а г в а р а н т у в а т и  Україні на будуще навіть 
провінціальної автономії. І тимчасом як козаччина стреміла до повної авто
номії України і в тім напрямі хотіла змінити сі переходові відносини, Моск
ва хотіла зробити з України свою провінцію. При таких обставинах про 
уставлення дружніх відносин не могло бути мови.

Хмельницький відчув дуже скоро свою помилку. Він відкладає свою 
боротьбу з Польщею, навіть на зазиви московського правительства не хоче 
братися до походів на поляків і натомість запопадливо старається знайти 
нову підставу своїй політиці, аби, опершись на ній, зірвати з Москвою. 
Такою новою опорою являється для нього союз зі Швецією й Семигоро- 
дом; Хмельницький планує з ними спільну кампанію против поляків, укла
дається про розділ Польщі і готовиться до рішучого розриву з Москвою. 
На жадання московського правительства (що тим часом уложило союз з 
Польщею против Швеції) зірвати з шведами відповідає він рішучою від
мовою і так само рішучо ставиться против замірів розширення інгеренції 
московської адміністрації на Україні. Розрив висів у повітрі. Але в сю кри
тичну хвилю Хмельницький умирає (27 липня 1657 p.). Узол, зав’язаний 
ним на швидку руку, лишився нерозв’язаним.

Його товариші й наступники, вірні ідеї автономної України, стараються 
далі знайти опору против московського централізму. Гетьман Виговський 
пробує опертися на Польщі й татарах, Дорошенко на Турції, Мазепа й 
Орлик на Швеції, але роздвоєння між політичними змаганнями старшини
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й соціальними вимогами народних мас підривало сили народу, а московське 
правительство користувалося і сим роздвоєнням, і всіма ваганнями, замі
шаннями, суперечностями, щоб вести далі свою централістичну політику й 
обмежати крок за кроком автономію України. Воно використовувало аспі
рації кар’єровичів і амбітників, деморалізувало козацьку старшину, крок за 
кроком виторговувало від неї відречення то від тої, то від сеї політичної 
прерогативи, платячи авансами, маетностями, уступками для класових ін
тересів сеї старшини — на некористь народних мас, які воно нібито брало в 
оборону від утисків старшини. Сто літ від присяги Хмельницького з укра
їнської автономії лишилася тільки безсильна тінь; "пункти Б.Хмельницько
го" — себто точки, уставлені московським правительством з його відпоруч- 
никами в марті 1654 p., стали порожнім звуком. Останні удари, задані сим 
формальним останкам української автономії Катериною II, викликали тіль
ки слабу реакцію. В 1791 р. до гірусського міністра Герцберґа в Берліні 
явився київський шляхетський маршал Капніст і на тайній аудієнції просив 
підмоги зі сторони Пруссії, що тоді стояла перед перспективою близької 
війни з Росією, своїм землякам, крайньо роздразненим правонарушениями 
російського правительства. Герцберґ дав на се здержливу відповідь — і 
дійсно, місія Капніста була, очевидно, ділом кружка українських патріотів, 
які зовсім не мали ані сил, ані відваги ввійти в явний конфлікт із Росією. 
Українські автономісти, хоч і з наріканнями і здавленим незадоволенням, 
пішли, одначе, дорогою, яку їм витичило російське правительство.

Можність вести високу політику була страчена українською суспільні
стю. Українське відродження, що зачиналося тоді, як кружок Капніста ду
мав над останніми планами дипломатичної акції, перенесло центр ваги в 
іншу сферу — культурної роботи, освідомлення й подвигнення мас. Кру
жок, зав’язаний чільнішими українськими патріотами в Києві двіста літ по 
Хмельниччині (т.зв. Кирило-Методієве братство), в своїй програмі — 
першій серйозній і свідомій програмі відродженої України — рішучо пере
носить головну вагу в сферу культурних і соціальних ідеалів, хоч і не вирі
кається політичних, автономічних постулатів. Він іде свідомо назустріч со
ціальним змаганням мас, із якими розминулися, зігнорувавши чи переочив- 
ши їх, великі провідники української революції XVII в., — і підкладає 
нову, міцну підвалину під будову українського відродження.

U W /X II. 1903
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Щ О ЗР О БИ ТИ  З  "АКАДЕМ ІЧНИМ  Ф О Н Д О М "?

Комітет, що заряджує "Академічним фондом", зібраним на потреби 
студентів-сецесіоністів, звернувся до руської суспільності з запитанням, що 
має зробити з рештою зібраного фонду.

На се питання дала вже відповідь молодіж на вічі своїм в липні с.р., 
поставивши до того ж комітету бажання, аби решту фонду ужив на справи 
страйкові й передав на те спеціальному, міжпартійному комітетові.

Почувши се бажання, приплеснув йому, певно, не один, і я в тім числі, 
як бажанню благородному й оправданому. Та ближче застановившися над 
справою, думаю, що молодіж добре зробила, що се бажання висловила, а 
суспільність наша добре зробить, коли візьме справу холодніше й бажання 
сього не сповнить.

Розпочата нашим народом сього року економічна боротьба, певно, по
требує фондів, і вони будуть складатися й самими учасниками страйків і 
руською суспільністю, але Академічний фонд складався нашою суспільніс
тю на потреби вищої освіти, до сеї справи суспільність наша, мабуть, не 
так скоро вернеться з таким запалом, тож і зібраний гріш належить, не 
обертаючи на що інше, ужити відповідно до первісного його призначення.

Гроші складалися під окликом боротьби за руський університет. Бороть
ба ся заповідається й надалі й потягнеться, поки не приведе до заснування 
руського університету. Грошима, зложеними на сю ціль, належить скріпити 
академічну молодіж, улегшити її чисельний зріст і наукові студії. На се 
мають бути обернені останки Академічного фонду й ті звороти, які будуть 
до нього впливати. А найбільше пекуча потреба, на мій погляд, в сій сфе
рі — се поліпшення матеріальних обставин нашої академічної молодежі.

У нас взагалі досі мало дбали про академічну молодіж. Закоренився 
погляд, що коли хлопець зложив матуру, то вже сам потрапить собі пора
дити без чужої помочі. Тим часом жура про існування під час академічних 
студій і іспитів вичерпувала не раз остатні сили наших студентів, так що в 
життя виходили з них знищені інваліди, жадні спокою й якоїсь вигоди, а не 
діяльності, не кажучи вже, що ся жура ставала й на перешкоді науковим їх 
студіям. Недбалість чи ощадність наша на сім пункті тяжко мстилася на 
нашій суспільності, що в певній часті замість свіжих, енергічних діячів діс
тавала закатарованих, замлілих недобитків, з неясними останками з витвер
джених для іспиту скриптів у голові замість наукової освіти.

Так було дотепер. В будучності справа представляється ще сумніше, 
коли не схочемо подумати над нею завчасу. В остатніх літах заходами про- 
вінціональних патріотів значними масами рушили в гімназії селянські й ма- 
ломіщанські сини. За кілька років будемо мати перші випуски з нових ру
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ських гімназій, що так славно заповідаються чисельно. Як буде собі давати 
раду у Львові бідна академічна молодіж, коли число її зросте в півтора, в 
два рази, коли їй й тепер так тяжко приходиться, коли її тепер так трудно 
знайти заробок такий, що лишав би спроможність наукової роботи?

Останки Академічного фонду, думаю, дають нам найліпшу нагоду, щоб 
направити сю недостачу і безпроволочно зайнятися урядженням А к а д е 
мі чного дому у Львові. Тих вісімнадцять тисяч корон, що лишилися на 
руках комітету (17 806 к[орон] готівки та 500 к[орон] позички Нар[одному] 
комітетові) — се вже гроші на початок. До них будуть допливати звороти 
від сецесіоністів, і я думаю, що коли сей гоноровий обов’язок буде трактува
тися серйозно (а се вже річ суспільності!), то до п’ятьох літ тих зворотів 
можна буде числити на яких ЗО тис. Не забракне, певно, й нових вкладок і 
легатів на сю в високій мірі симпатичну й важну ціль, коли вона буде переве
дена в життя. Зрештою, дуже великих фондів вона й не вимагає на початок.

Хоч мені наразі менше важні деталі, а головне значіння має принципі- 
альне рішення сього питання, але, порушивши вже сю справу, подам деякі 
гадки щодо ближчого її переведення.

Я представляв би собі осібний комітет, зложений наполовину з відпоруч- 
ників товариств академічної молодежі, а наполовину з делегатів ближчих сій 
справі українсько-руських товариств (як Наукове товариство ім. Шевченка, 
"Просвіта", Тов[ариство] педагогічне). Сей комітет мав би приступити до за
снування Академічного дому, а потім став до нього в ролі надзираючої ради.

Ґрунт під дім повинна дати громада міста Львова. Наколи б шовінізм 
так засліпив наш магістрат, що він того відмовив би, можна недорого купити в 
якійсь дальшій часті Львова, а в недалекім сусідстві університету, відповідне 
місце. Я радив би побудувати новий будинок, з спеціальним планом, ніж адап
тувати якусь давнішу, малопридатну будову, хоч тепер і будинки досить дешеві.

Скільки знаю нинішні ціни (а їх трохи знаю, ставивши хату для себе), 
за 60 тис. корон можна поставити двоповерховий будинок, без великих 
забаганок, але солідний, спеціально приладжений на свої потреби, де могло 
б мати приміщення 80 студентів. Число се наразі вистачить, а з дальшим 
розростом засобів і заінтересуванням суспільності в сій справі може бути 
заложений другий і третій такий дім.

Організацію Академічного дому представляю собі на принципі: все 
я к на йд е ше в ше ,  нічого з а да р мо .  Minimum своєї екзистенції мо
лодик мусить оплатити, заробити — чи зараз, чи в крайності — пізніше 
його оплатити. Сей minimum повинен бути дуже невеликий. Мешкання в 
покої, призначенім на чотирьох студентів, з опалом і світлом може кошту
вати не дорожче 7 кор[он] місячно, вікт — яких 15 корон. Не буде се 
розкішне, вигідне життя, але ми говоримо про незасібних, яких хотіли б 
охоронити від голоду й надмірної нужди.
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Окрім матеріальних користей, були б і моральні. Спільне пожиття в 
такім Академічнім домі причинилося б до солідарності, відзвичаювало б 
від реставраційного і каварняного життя (хоча львівській молодежі й тепер 
на тім пункті, здається, не можна зробити великого докору); студентська 
їдальня й читальня заступили б місце шиночка й каварні. Зменшився б 
абсентеїзм, пересиджування по селах, а піднісся б рівень наукової роботи.

Щодо удержування сього дому, то господарі дому, з тої ж академічної 
молодежі, будуть знати матеріальні й усякі інші обставини своїх товари
шів-мешканців і охоронять фонди від надужить. Кождий мусить оплачува
ти свій чинш; лише в виїмкових обставинах, коли студент дійсно не може 
заробити й не має звідки заплатити, йому кредитують і записують на пізні
ший рахунок. Сей рахунок, що наростав би невеликим процентом, має бути 
сплачений в найкоротшім часі; хіба передчасна смерть, каліцтво або полі
тичні переслідування можуть звільнити від нього. Я знаю, що на сім пункті 
не раз роблено найгірші досвіди: що люди не звертають сих довгів, доробив
шися гроша, але се вже річ громадської контролі, громадського почуття: 
студентська громада, що показала останніми часами таку дивну здібність 
організаційну, зможе защепити своїм членам совісні й щирі відносини до 
сих академічних фондів, до сього "гроша бідних".

Зрештою, прийдуть в поміч і поодинокі добродії, й бувші вихованці Ака
демічного дому, й жертволюбна наша суспільність, іно не протягаймо справи, 
іно відразу поставмо її на ноги, хоч в не дуже великих розмірах на початку.

Двадцять тисяч корон Академічного фонду — се рідка нагода, яка 
може нескоро повторитися, коли її пропустимо. Маючи їх у руках, а забез
печивши собі в наших фінансових інституціях друге стільки позички, може
мо безпроволочно взятися до діла й до року святкувати отворення Акаде
мічного дому. З  ним прибула б нова твердиня нашої народної сили, громад
ського й культурного поступу.

Такі мої гадки в справі останків Академічного фонду. Даю їх під розва
гу нашої суспільності, але наостанку ще повторяю свою раду: іно не прово
лікаймо і не даваймо розплистися безслідно фондові, зібраному з таким 
вічно пам’ятним одушевлениям цілою нашою суспільністю під окликом по
треб національної освіти*.

Криворівня, 29. VIII ( II/IX ) 1902

*  Під час, коли ся замітка складалася, появилася в "Ділі" з 18.IX (1 /Х ) стаття 
о.Волянського з тою ж порадою — обернути останки Академічного фонду на Академіч
ний дім. Дуже тішуся сим, а певний, що ся гадка знайде і ще більше прихильників серед 
нашої суспільності. Зрештою, аналогічна гадка була висловлена д-ром Олесницьким іще в 
початках збирання Академічного фонду. — М.Гр [у шевський].
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ГУЦУЛЬСЬКА ВИСТАВА

Під сею назвою відбулася в днях 19—21 червня в Косові повітова ви
става промислова. Зроблена вона була нашвидку, головно — аби затерти 
вражіння від розпущених польською пресою поголосок про гуцульські роз
рухи в Косівщині, що видумані зовсім для інших цілей, окошилися вкінці 
на ріжних косівських підприємцях, відстрашивши літніх гостей, які остан
німи роками в значнім числі напливали з-за границі. До того ще комітет, 
поминувши спочатку місцевих русинів, змусив їх відсунутися, і хоч потім 
зроблено було дещо, аби затерти національну виключність — дано на фронті 
вистави рівнорядні написи руський і польський, повішено і руські націона
льні фани (найбільше, одначе, було японських, жовто-червоних), сей роз
лом також відбився на успіху вистави. Але при тім усім багатство народно
го гуцульського промислу, сього найбільш артистичного кута не тільки Укра
їни, а може й цілої Слов’янщини, таке велике, що при всіх тих недогідних 
обставинах вистава була дуже інтересна.

За три несповна тижні, які ділили рішення про урядження вистави від 
її отворення, розуміється, неможливо було виготовити речі спеціально для 
неї. Збирано, що знайшлося у місцевих гуцулів артистів і ремісників. Так 
попав на виставу стіл, замовлений мною ще минувшого року у Миколи 
Шкрібляка, і став цвяшком {clou) вистави, як кажуть французи, пара ре
чей Мегеденюка, також іще перед двома роками замовлених мною. Кілька 
готових речей знайшлося у двох інших артистів, Василя і Федя Шкріб- 
ляків. Вкінці виставили свої приватні збірки шкрібляківських виробів 
пп. Завадзький, Лібшанґ і Маркес, і в сумі колекція артистичних робіт із 
дерева випала досить величаво і гарно. Особливу увагу звертав згаданий 
стіл — у гуцульськім стилі, дещо артистично переробленім, багато інкрус
тований і різьблений, пара великих тарелів і бочілочки (Вас. Шкрібляка). 
Було дещо й простіших (але завсіди дуже інтересних) виробів із дерева, з 
випаленим орнаментом (Копчука з Яворова й ін.).

Далеко слабше випало гуцульське мосяжництво, вироби зі шкіри й тка
цтво. Не було нічого з робіт найголосніших мосяжників, дещо лише з 
Ст[арого] Косова й Яворова: кілька лускоріхів, кілька келефів і топірців із 
приватних збірок; тобівок, ременів, порошниць майже не було; дуже мало 
було і зброї та амуніції. Гуцульське ткацтво було заступлене кількома від
окремленими речами гуцульського інвентаря (дещо більша колекція з Кос
мача); була невелика колекція ліжників, кілька килимів із приватних збі
рок, кілька поясів виробу Бідолахи з Рожнова, вкінці килими косівських 
варстатів: ткацького товариства і міщ[анина] Порохницького — сі останні 
зовсім незлі; килими товариства не були щасливі в виборі взорів. Зате по-
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Микола Шкрібляк.

писувалося косівське ткацьке товариство багатим вибором своїх полотня- 
них виробів, дуже гарних, але з місцевою традицією не зв’язаних. Славне 
косівське гончарство заступали передовсім — звісний Кошак і Тимчук із 
Пістиня, репрезентанти місцевої традиції; колекції їх були інтересні, хоч і 
невеликі, бо не мали часу приладити спеціальніші вироби для вистави. Ре
презентантом коломийської школи виступив Т.Нап із Кут з майоліковими 
виробами досить гарними, але уже чужими місцевому стилю. Було трохи 
писанок і ґерданів. Інші шкільні й ремісницькі вироби, з місцевою традиці
єю не зв’язані, поминаю.

Крім місцевих виробів, мала відбутися вистава господарська худоби 
дня 20; я не бачив її, від’їхавши ще перед офіціальним відтворенням виста
ви, в полуднє 19-го: усунення місцевих русинів відбирало у мене охоту бра
ти участь в офіціальній її інавгурації.



246 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І КУЛЬТУ'РОЛОІ 'ІЧНІ СТАТИ

УКРАЇНСЬКО-РУСЬКІ НАУКОВІ КУРСИ

Широко розповсюджена останніми часами організація приватних, сво- 
бідних від офіціальної контролі й регламентації наукових курсів, чи так 
званих свобідних університетів, як коректив чи доповнення офіціальної 
школи, не могла поминути також і українсько-руської суспільності. Вона 
стрілася тут зі змаганнями до національної вищої школи взагалі, що гли
боко порушили, особливо в останніх (1901—1903) роках галицьку суспі
льність. Після того як правительство не показало готовності чи відваги 
піти назустріч сим домаганням та заснувати український університет, якого 
домагалася українсько-руська суспільність у Галичині, виступають ріжні 
плани організації вищої школи власними силами. Так, якийсь час досить 
живо дискутувався план заснування коштом суспільності приватного уні
верситету у Львові, на взір австрійських, в надії, що по кількох роках 
існування такий університет буде перейнятий на кошт держави. Коли ви
яснилася непрактичність і неможливість такого плану, піднесено гадки 
про організацію систематичних наукових курсів. Справа ся займала остан
німи часами Наукове товариство ім.Шевченка, і минувшої осені заходом 
його історично-філософічної секції був організований, з повним успіхом, 
публічний курс із археології, а на сей рік план подібних курсів укладає 
секція філологічна. Коли до підписаного як до голови новозаснованого у 
Львові Товариства прихильників української літератури, науки й штуки 
звернулися люди з України з гадкою, чи не можливо б було зорганізу- 
вання наукових курсів на вакаціях, коли б на такі курси могла приїздити 
молодіж із російської України, ся гадка знайшла повне співчуття в зга
данім Товаристві, і в цвітні с.р. рішено було організувати такі курси. А 
що з огляду на вигоду заграничних учасників курси сі рішено організу
вати як збори за запросинами, які можуть бути організовані тільки ad 
hoc утвореним комітетом, то зложено комітет із підписаного, заступни
ка голови того ж Товариства Івана Франка, скарбника Марії Грушевсь- 
кої й містосекретаря Володимира Гнатюка, і сей комітет мав ближче 
зайнятися організацією курсів. На курси визначено місяць, при кінці 
літнього семестру, а на аудиторію винайнято велику залу в готелі "Belle 
vue . Дня 10 (23) червня о год[ині] 9х/ 2 курси були отворені. Я позво
лю собі навести вступну частину зі своєї промови, котрою я відкрив сі 
курси, пропускаючи другу половину, де містилися ріжні пояснення 
практичної натури:

"Яко голова Товариства прихильників української літератури, науки і 
штуки, якого заходом і трудом організовані нинішні курси, маю честь пові
тати зібраних, а передовсім наших гостей з України. Підіймаючися органі-
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зації сих курсів, Товариство се ішло назустріч бажанням, які передовсім 
піднесені були від наших закордонних земляків і звернені до нього, але при 
тім мало перед очима більше принципіальну, більше далекосяглу сторону 
сього проекту — а то його значіння з становища змагань української суспіль
ності до вищої національної освіти.

Такі змагання у нашої суспільності мають свою — дуже і дуже поваж
ну історичну давність. Я не буду сягати, одначе, дуже далеких часів, хоч 
зазначу, що вже в планах Володимира Вел[икого] був очевидний план пе
ренесення на Русь вищої освіти в тій формі, яка була тодішній Русі звісна, 
себто в формі візантійській. В менше віддалених від нас часах змагання до 
вищої національної школи з усією виразністю виступає під час релігійно- 
національного руху в українсько-руських землях з кінця XVI в., коли дій
сно й творяться більше або менше удатно школи вищого типу, а один із 
найбільше характеристичних репрезентантів тодішньої українсько-руської 
інтелігенції, автор "Перестороги" висловляє жаль, що руські "ревнителі" 
давніших часів, будуючи й прикрашаючи церкви великим накладом, не по
дбали про заснування "посполитих шкіл", розуміючи тут не тільки нижчі, 
але й школи вищого типу. В Галицькім трактаті, де ми будь-що-будь маємо 
дезидерати вершків тодішньої української суспільності, в часах найбільшо
го розбудження її енергії й мислі, ми маємо постулат двох українських ви
щих шкіл по типу Краківського університету — одинокої властиво вищої 
школи в Польщі. Сей постулат був повторений кілька років пізніше Доро
шенком. Століття пізніше козацька старшина Лівобічної України в своїй 
петиції російському правительству 1764 р. ставить бажання заснування в 
Лівобічній Україні двох університетів, кількох гімназій, друкарень, і сей 
університетський дезидерат повторяється кілька років пізніше в петиціях 
ріжних полків у комісію 1767 р.

Розуміється, в сих жаданнях були часто певні практичні, моментальні 
мотиви, але попри них говорить тут очевидно і більше або менше виразна 
свідомість потреби національної вищої освіти для повного й здорового на
ціонального розвою, свідомість, що суспільність, аби не чути себе пониже
ною супроти інших культурних народів, мусить сотворити у себе також сю 
підвалину культурного розвою, якою неминуче являється вища національ
на школа. Коли зі становища потреб найширших верств, робучих мас такі 
справи, як націоналізація вищої освіти, як сотворения національної науки, 
красної літератури, штуки можуть видаватися чимсь екзотичним, люксусо
вим, то се тільки на перший погляд, бо, власне, без задоволення сих вищих 
потреб людського духу на національній основі неможливе почуття культур
ної вартності своєї національності, яке у культурного чоловіка неминуче 
мусить входити в почуття національної гідності, рівнорядності його націо
нальності з культурними націями світу, почуття, що, служачи підвалиною
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відпорності національного організму, заразом стає могучою підоймою сус
пільної діяльності культурного чоловіка і його заходів коло прилучення до 
національного поступу найширших верств свого народу.

Не диво, що змагання до націоналізації вищої освіти виступає і в укра
їнськім відродженні, скоро лише виходить воно за границі чисто етнографіч
них інтересів і підноситься до свідомості національних потреб. Особливо ж 
в останніх літах у Галичині справа національної вищої школи стала гаря
чою, актуальною справою, порушивши всі верстви нашої суспільності, став
ши постулатом політичних віч і всякого роду резолюцій. За сі дев’ять літ, 
що минули від часу, коли я порушував справу осібного українського універ
ситету, приходиться сконстатувати величезний поступ у сій ідеї. І хоч як 
непрактичні або навіть наївні бували часом проекти, які підносилися для 
задоволення сеї потреби, які б не були тактичні помилки, зроблені в тих 
змаганнях, — живе заінтересування сею справою широких кругів нашої 
суспільності являється дуже цінним показником культурного поступу її й 
дозрілості сеї самої справи вищої національної освіти.

Надії, що правительство зверне увагу на так гаряче й однодушно заяв
лену нашою суспільністю потребу й постарається її задоволити, не справ
дилися. Нім обставини візьмуть прихильніший для нас оборот і зроблять 
можливим заснування публічних українських вищих шкіл, ми можемо й 
мусимо старатися використати кожду нагоду для того, аби зробити крок 
наперед в осягненні їх. Таким кроком наперед уважаємо організацію систе
матичних наукових курсів, і в тім переконанні Товариство поспішилося ві
дізватися на звернені до нього заклики і забралося до організації нинішніх 
курсів. їх метою являється: дати можність нашим землякам із Росії, позбав
леним вповні національної школи, прослухати систематичні курси в україн- 
сько-руській мові з найважніших суспільних дисциплін; дати ряд курсів із 
деяких наук, не заступлених у програмах тутешніх шкіл, а дуже важних з 
нашого національного становища; помогти приготовлению наукових курсів 
у тих галузях українознавства, в яких таких курсів іще нема; вкінці — дати 
поле новим науковим силам для приготовання для академічної діяльності. 
Осягнення сих цілей справді має чималу вагу для поступу справи вищої 
української освіти й наукового розвою, і тому треба бажати, аби ся перша 
проба, зроблена нашим Товариством, випала так, аби могла заохотити до 
дальшої організації подібних курсів іще в ширших розмірах..."

По сій промові наступив вступний виклад д-ра Франка з історії україн- 
сько-руської літератури: про еволюцію науки історії літератури взагалі.

Виклади відбувалися щодня, окрім неділь, від 10 (23) червня до 9 (22) 
липня, так що всього було 25 викладових днів. Спочатку викладано по три 
годині, пізніше по чотири годині денно, від 872 до 121/4 г о д [и н и ], причім 
для збереження часу практиковано також подвійні лекції, без перерви, що
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тривали 90 до 100 мінут, а одиночні лекції звичайно цілу годину. Всіх ви
кладів відбулося 90 годин. Час приходилося використовувати, аби змісти
ти в границях одного місяця програму, зачеркнену для курсів; але практика 
показувала, що чотири годині викладів рішучо забагато, і тимчасом як пер
ші два тижні більшість слухачів ходила на всі виклади, в других двох тиж
нях, коли викладано денно по 4 годині, а сила й увага слухачів дещо приту
пилися, не більше третини ходило на всі виклади, звичайно ж вибирали: 
ходили на перші дві або на останні дві годині. Скомбінувати ж вечірні годи
ни з ранішніми не можна було тому, що зала була до розпорядимості тільки 
перед полуднем; з рештою пополудні можна б було відбувати не більше як 
один виклад, щонайбільше — півторагодинний.

Програму курсів зосереджено коло трьох дисциплін: історії, історії лі
тератури й етнографії, причім головне місце дано українознавству. В осно
ву положено загальні курси з сих дисциплін, що здавалися комітетові най
більше потрібними й відповідними на початок, і до них долучено кілька 
спеціальніших.

З  і с т о р і ї  нижчепідписаний піднявся загального курсу з української 
історії — "Огляд історії України-Руси". Читано його 9 годин. Перша го
дина присвячена була вступним заміткам про напрями в історіографії, про 
українську територію й народність, її сформування й становище супроти 
інших слов’янських народностей. По коротких замітках про розселення укра
їнських племен подано образ суспільних форм і економічного життя їх у 
часах сформування Київської держави і представлено процес сформування 
і потім розкладу сеї держави та зазначено ті суспільні й культурні сліди, які 
полишила вона в житті племен, що входили в її склад. По представленні 
тих зверхніх політичних обставин, в яких жили українські племена в 
X III—XVI вв., подано ширший образ тих перемін, які в сих століттях пе
рейшли суспільно-економічні відносини в українських землях — нове фор
мування суспільних верств, еволюція шляхетства і селянства, початки націо
нальної й релігійної боротьби в містах, у кінці — сформування козаччини й 
початки її становища як репрезентантки загальнонародних інтересів. На 
сім, за браком годин і за нездоров’ям прелегента, огляд скінчився*.

Начеб продовженням його мав послужити курс д. С т е ф а н а  Т о м а -  
ш і в с ь к о г о  "З  історії українсько-польських відносин XVII в.", але він 
не був скінчений також, за браком годин (1 година). Прелегент мав на меті 
подати загальний огляд польсько-українських конфліктів від Люблінської 
унії аж до кінця XVII в., з головним позором на найважніші елементи бо
ротьби, підчеркуючи розширення і щораз ясніше кристалізування мотивів:

*  Змісти курсів подаю так, як були вони уложені самими прелегентами. Тим поясня
ються відміни в укладі їх.
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соціальних, релігійних, політичних, культурних і національних, — взагалі 
генезу і постепенний зріст української національно-політичної ідеї.

Більший, заокруглений курс "З  но в і шо ї  і с т ор і ї  З а х і д н о ї  
Європи" (15 годин) прочитав д. Микола Ганкевич. Зміст його був та
кий: 1) Стан суспільно-політичний Франції перед Великою революцією. 
Причини її вибуху (" Ancien regime ). 2) Перша фаза революційного руху аж до 
терору (1789—1793). 3) Часи терору; причини його, значіння і характерис
тика. 4) Часи Директоріату; перехід до диктатури Наполеона. Наполеон 
великий; значіння його в історії французької революції і в історії Європи; 
характеристика. 5) Часи відновлення монархії (т.зв. Реставрація). При
чини повороту Бурбонів до власті і причини їх остаточного упадку (1815— 
1830). 6) Луї-Філіпп (1830—1848) — період т.зв. буржуазійної монархії. 
7) Революція французька 1848 р. і державний замах Луї Бонапарта (На
полеона III). 8) Середня Європа, а передовсім Німеччина в часах перед 
1848 р. Стан суспільно-політичний та культурний Німеччини з кінцем XVIII 
та в першій половині X IX  століття. 9) Революція 1848 р. в Середній Єв
ропі. Перша її фаза. "Весна народів". 10) Дальший розвій революції 1848 
року в Середній Європі. Причини повільного подавления руху революцій
ного (від другої половини 1848 року до року 1851). 11) Часи від 1851 р. до 
р. 1870. (Війна кримська, італійська, пруссько-австрійська, німецько-фра- 
нцузька). Період "революцій згори". Частинне сповнення завіщання рево
люції 1848 року. 12—13) Війна німецько-французька і Паризька комуна 
(1870—1871). Причини вибуху і упадку Комуни. 14—15) Короткий огляд 
руху робітничого і соціалістичного в X IX  столітті.

З  і с т о р і ї  у к р а ї н с ь к о ї  л і т е р а т у р и  загальний курс держав 
д. І в а н  Ф р а н к о  під назвою "Огляд української літератури від найдав
ніших часів до кінця X IX  віку" (18 годин). Він розпочав його коротким 
оглядом дотеперішніх праць над історією літератури в Західній Європі та 
оглядом ріжних цілей, які кладе собі та дисципліна, і ріжних метод, якими 
послугується вона. Потім, не вдаючися в дискусію над поділом нашої істо
рії літератури на епохи, він переходив її хронологічно, століттями, а в X IX  в. 
десятиліттями, підносячи в кождім такім періоді найважніші літературні 
явища, їх основні, провідні ідеї і групуючи довкола них явища підрядної 
ваги.

В старім укр[аїнськім] письменстві домонгольської доби прелегент роз
глянув поперед усього ріжнорідні чужі впливи, що причинилися до витво
рення і сформування письменства на українськім ґрунті, зазначуючи зок
рема вплив жидівських ідей, вплив Корсуня і зупиняючися детальніше на 
впливах Візантії та Болгарії. З  огляду на те, що наше старе письменство 
було сплоджене тими посторонніми впливами і служило в домонгольській 
добі переважно потребам церкви і держави, прелегент присвятив спершу
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один виклад оглядові перекладної літератури, зазначуючи вже тут нама
гання старих руських книжників — дати своїй суспільності в перекладі 
енциклопедію всього потрібного церковного, морального, а почасти й світ
ського знання (численні збірники), а надто дати їм інтересну лектуру, що 
заразом давала б відповіді на масу питань не заспокоєних церковними кни
гами (апокрифи). Далі йшов огляд староруських проб оригінальної літера
тури, отже літописей, поучень, гагіографії, творів полемічних та законодав
ства духовного й світського, а нарешті староруської поезії книжної й тра
диційної.

Зазначивши далі, що монгольська руїна не перервала староруської пись- 
менської традиції, що старі, досі вироблені форми (літопись, поучення, прит
ча, житіє) живуть далі, прелегент звертає увагу на розділ староруської тра
диції, на дві парості: з половини XIII в. починає зазначуватися своїм окре
мим характером північна, володимирсько-суздальсько-московська парість, 
що йде досить невільничо слідами староруської традиції, не розвиваючи, а 
радше затіснюючи її, коли натомість південна, українська парість, під впли
вом литовського, а далі польського верховодства звільна зміняє фронт і від 
Візантії повертається, так сказати, лицем на захід. Сербо-болгарський лі
тературний вплив X IV —X V  вв. тільки злегка торкається України; так зване 
"добрословіє" не зробило тут таких спустошень, як у північнім письмен
стві. Руське слово тепер здобуває собі Литву, робиться знов органом 
держави; в Литві під впливом білоруського наріччя витворюється нова літе
ратурна мова, яка з часом робиться загальноприйнятою на Україні в 
X V I—XVIII вв., підлягаючи раз сильнішим, то знов слабшим впливам 
народної української мови. І зміст, і круг ідей тої нової літератури зміняєть
ся під впливом духових течій Заходу: Флорентійська унія, впливи гуманіз
му, винахід друку, Реформація — ось ті чинники, що за чергою вносили 
нові ідеї, нові імпульси в наше письменство. Прелегент характеризує ті нові 
чинники, переглядає їх відгуки в нашім суспільнім житті і письменстві, зу
пиняється особливо на містах і організації в них руського елементу та на 
виробленні в них того корпораційного духу і тої національної свідомості, які 
бачимо при кінці XVI в. На тлі подій, що настали по Люблінській унії, а 
спеціально змагань до церковної унії, прелегент характеризує головних лі
тературних діячів тої доби — кн[язя] В.Острозького, Г.Смотрицького, 
Василя Суразького, Христофора Бронського, Івана Вишенського, Юрка 
Рогатинця, а з прихильників унії — Потія та Рутського. Внесене унією 
роздвоєння в національну свідомість українців вияснює прелегент фігура
ми таких хитких людей, як Лавр. Зизаній, Кирило Транквіліон-Ставрове- 
цький, Касіян Сакович, Мелетій Смотрицький. Від р. 1616 духовий провід 
у церковному й літературному житті України обіймає Київ; праці київських 
учених (Копистенського, Плетенецького, Памви Беринди і ін.) завершу
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ються великим культурним ділом Петра Могили — заснуванням колегії і 
реформою церковного життя.

Другу половину XVII в. характеризує прелегент як добу великого по
літичного перевороту і занепаду літературного життя на Вкраїні. Київська 
школа виховує багато людей по-тодішньому вчених і талановитих, але їх 
сили абсорбує Московщина; до рідної країни у них інтересу мало, їх цікав
лять справи книжні, далекі від практичного життя. Найвидніший репрезен
тант тої доби — Ґалятовський, многосторонній талант із публіцистичним 
темпераментом, який, одначе, не вміє сказати українському народові нічо
гісінько такого, що могло б служити його практичній потребі в тяжку добу 
Руїни. Найздібніші ученики Києво-Могилянської школи — Єп. Славине - 
цький, Полоцький, Ст. Яворський, Дмитро Туптало, Теофан Прокопович 
ідуть у Московщину і помагають там витворити ту державно-централістичну 
машину, яка відтепер 200 літ мала матеріально висисати і духово гнобити 
Україну.

І ось XVIII вік являється у нас віком розтечі. Українська інтелігенція 
на лівім боці Дніпра московщиться, на правім боці польщиться; українське 
слово тікає від друкарських станків, найцінніші укр[аїнські] писання того 
часу лишаються в рукописах, доступні лише невеличким кружкам людей 
(козацькі літописи, духовні драми та інтермедії). Звільна, одначе, серед сеї 
розтечі виробляються елементи нового розвою: чисто народна мова (в ін
термедіях і віршах), змагання до популяризації знання й письменства і при
способления їх до вжитку ширших народних мас (у т. зв. карпаторуськім 
письменстві), нарешті, змагання до вироблення суцільного гуманістичного 
світогляду (Сковорода).

Кінець XVIII в. зазначився в історії України многоважними фактами, 
такими як упадок Польщі й Кримського ханства, зруйнування Січі і закрі- 
пощення народних мас; наполеонівські війни приводили многих українців у 
живу стичність із європейським Заходом, і у нас появляються також відгу
ки західноєвропейського раціоналізму та сентименталізму. Отсі ріжнорідні 
впливи, прищеплені на ґрунт не вигаслої ще козацької, демократичної та 
автономістичної традиції, витворюють нову українську літературу, що по
чинається появою "Енеїди" Котляревського. їй прелегент присвятив най
більшу часть (10) своїх викладів. Довкола таких появ, як Котляревський, 
Квітка, "Руська трійця" в Галичині, Шевченко, Куліш і Костомаров, рух 
1848 року, петербурзька "Основа", київська Громада 70-х років, Драгома
нов на еміграції, "Киевская старина", галицькі "Зоря" та Наук[ове] 
тов[ариство] ім. Шевченка, він зібрав і схарактеризував головні ідейні течії 
та літературні здобутки українського слова в X IX  віці і закінчив свої ви
клади загальними увагами про характер нашого письменства, його хиби і 
вигляди на будуще.
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Доповненням до курсу д-ра Франка був поменший курс д-ра К и р и 
ла  С т у д и н с ь к о г о  гі[ід] т[итулом] "Культурний рух у Галичині від 
виступу М.Шашкевича до 1860 р." Прелегент у формі короткого вступу 
подав огляд культурного руху в Галицькій Русі від прилучення її до Австрії 
до виступу Маркіяна Шашкевича, опісля перейшов детально і оцінив літе
ратурну та ідейну вартість творів Шашкевича і схарактеризував вплив укра
їнського письменства на духовий розвій у Галичині, по чім подав історію 
москвофільського руху від р.1850 по рік 1860 та вияснив, якими дорогами 
він приходив до нас і з якою реакцією він у нас стрічався. Історія москвофіль
ства в Галичині була оперта на незвісних досі листах, писаних до провідни
ка сього руху Якова Головацького, на невикористаних досі статтях, розсія
них по "Зорі галицькій", "Вістнику", "Отечеств[енім] сборнику", "Ладі", 
"Сімейній бібліотеці", "Церковній газеті" і "Церковн[ім] вістнику", вида
ваних тоді у Львові, Відні та в Будині (на Угорщині), та на ріжних архіваль- 
них матеріалах і на інших сучасних виданнях.

Курс української е т н о г р а ф і ї  д. Ф е д і р  В о в к  попередив 
коротким загальним курсом антропології (6 годин). По вступному відчиті 
про зміст і положення антропології і етнографії серед інших наук прелегент 
подав короткий виклад головніших анатомічних відмін поодиноких рас і 
перейшов до антропології України, у котрій зазначив загальні відзнаки (ко
лір волосся і очей, зріст, головний, носовий і інші покажчики і т.д.) україн
ського племені на підставі зібраного досі матеріалу і у порівнянні з іншими 
слов’янськими і другими сусідніми племенами, звертаючи при тім увагу на 
висловлені в сучасній науці теорії походження і розселення слов’ян.

Курс української етнографії зайняв 16 годин. Подавши у першому від
читі загальний огляд теперішнього стану етнографії в західноєвропейській 
науці і у нас, прелегент у дальших викладах переглянув найголовніші сто
рони матеріального побиту українського племені: етнографію здобування і 
вживання вогню, полювання і рибальства, скотарства і пчільництва, оброб
лювання дерева, рогу, шкіри, вовни і інших волокнуватих матеріалів, глини 
і інших мінеральних речей, способів плавби і їзди, народної їжі, одежі і 
будівлі — у порівнянні з іншими слов’янськими і другими племенами. Ви
клади були ілюстровані численними фотографіями і малюнками, а також 
відвідуванням археологічних і етнографічних збірок Наук[ового] товарист
ва ім. Шевченка, музею Дідушицьких й ін. При демонстрації археологіч
них колекцій Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка відбувся довший ви
клад із археології.

В зв’язку зі вступними викладами д. Вовка з антропології стояв курс 
д. І в а н а  Р а к о в с ь к о г о  "Онто- і філогенезис чоловіка" (6 годин). 
Прелегент подав перегляд важніших стадій онтогенетичного розвою та по
гляд на повставаня важніших органів людського тіла. Потім наступив огляд
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основних типів звіриного світу на основі порівнюючої анатомії та ембріоло
гії і начерк розвою питання про постійність звіриних типів та походження 
чоловіка. В кінці подані були важніші погляди і теорії про філогенезис чо
ловіка.

В зв’язку з курсом української етнографії стояв виклад п. Стефана 
Томашівського п[ід] т[итулом] "Угорська Русь" (1 год.). В нім наперед 
подано огляд географічних обставин території, заселеної русинами, при тім 
піднесено з них те, що тісно зв’язане з давньою і новою колонізацією, з 
теперішніми етнографічними і язиковими відносинами. Дальше означено 
докладніше головну етнографічну межу русинів, чужі острови серед них і 
руські острови та колонії скрізь по Угорщині; простір і число людності ви
значено докладно. Щодо язикових відносин, схарактеризовано найважні- 
ші прикмети і територіальний розклад поодиноких угро-руських говорів. З  
історії Угорської] Русі порушено кілька кардинальних питань (не розв’я
зуючи їх). В кінці наступив огляд теперішнього стану У [горської] Русі щодо 
відносин: 1) релігійних; 2) соціально-економічних; 3) політичних; 4) куль
турних і 5) національних.

Осібне місце займав практичний курс у к р а ї н с ь к о - р у с ь к о ї  
мови,  поручений д-ру І в а н у  Б р и к у  і обчислений головно на потреби 
заграничних слухачів. Курс сей п[ід] н[азвою] "Вибрані практичні питання 
з українсько-руської граматики" зайняв 12 год[ин]. Спершу обговорив пре
легент питання про місце, яке належиться українській мові в громаді індо
європейських язиків, а особливо в групі язиків слов’янських. Звернув го
ловну увагу на відносини української мови до російської (в[елико]руської), 
вказуючи на сі діалектичні ріжниці, якими, почавши уже від XI в., відзна
чаються пам’ятки південні від північних, як ті спершу незначні діалектичні 
поняття ростуть і більшають дорогою диференціації і в результаті дають, із 
одної сторони, мову російську, з другої — українську. До питання само
стійності та окремішності української мови підійшов прелегент і дорогою 
культурно-історичних моментів та чисто теоретичних аргументів, які подає 
сучасна лінгвістика та філософія. Перейшов коротко погляди учених на укра
їнську мову та дискусію, яка велася над її окремішністю та самостійністю, з 
чим зв’язав короткий огляд історії поґодін-соболевської теорії аж до недав
ніх тенденційних публікацій проф. Флоринського.

По огляді діалектів української мови подав прелегент основні і харак
терні появи в області фонетики. Вказуючи на еволюцію (зміни), яка зай
шла в укр[аїнській] мові, брав до порівняння мову праслов’янську та мову 
староруських пам’яток. Сучасний стан укр[аїнської] фонетики порівнював 
із іншими мовами слов’янськими, особливо підчеркував ріжниці із мовою 
російською. Розвій фонетики обох т. зв. руських діалектів пішов у розбіж
но противних напрямах. З  оглядом фонетики зв’язував прелегент тісно і
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питання про практичну ортографію, по чім додатково обговорив се питання 
окремо, віддаючи рішаючий голос моментам фонетичним, а в разі їх хитан
ня моментам історичним. По огляді українських суфіксів іменникових, прик
метникових, прислівникових і дієслівних перейшов до огляду деклінації. 
Пояснивши хід змін і розвою української деклінації головно по причині 
аналогії, обговорив прелегент доволі докладно ті питання, що стали, так 
сказати б, злобою дня, і старався із зглядів практичних подати певну нор
му. Те ж саме зроблено і при огляді кон’югації.

Так представляється програма курсів, сповнювана взагалі дуже доклад
но — оскільки позволяли тісні границі часу.

Дня 5 (18) відбулася при участі комітету, прелегентів і слухачів довша 
конференція, де учасники обмінювалися гадками щодо способу організації 
подібних курсів на будуще та висловляли свої дезидерати щодо програми 
таких курсів; присутні висловлялися за обмеженням їх науками суспільни
ми і за задержанням головної ваги в програмі на українознавстві. Дня 9 
(22) курси були замкнені нижчепідписаним, при чім подано було коротке 
справоздання й статистичні дати про них. Подаємо їх тут.

Всього взяло участь у курсах 135 осіб. Учасники зложили на покриття 
їх коштів 345 корон, решту покрило Товариство прихильників української 
літератури, науки і штуки, котрому один із українських земляків зложив на 
сю ціль спеціальну жертву. Кошти виносили коло 1700 кор[он], але що 
ліпше ситуйовані матеріально прелегенти зреклися гонорарів за виклади, 
знизилися вони до 1558,40 кор[он], в тім 270 кор[он] оплати за залу, го
норарів і коштів подорожі 1124 кор[они], видатки друкарські, поштові, опла
ти служби й ін[ші] 164,40 кор[они].

Число учасників треба уважати за досить значне, як на ті обставини, в 
яких відбувалися виклади: паспортові трудності в Росії наслідком війни, те, 
що оголошень не давано заздалегідь у пресі, аби не стягнути якихось труд
ностей для заграничних учасників, як побоювалися декотрі. Число учасни
ків місцевих було б далеко більше, якби, попри ранішніх, були години попо
лудневі. В данім разі перешкодили технічні причини також.

Щодо внутрішньої сторони, то зазначу тільки, що прелегенти, загалом 
узявши, все мали огляд, попри практичні, ті наукові цілі, про які згадано 
вище, й держали свої виклади на академічнім рівні, так що з боку науково
сті, мабуть, не можна зробити їм закиду, і коли ся перша проба дійсно 
заохотить до дальшого урядження таких курсів із ширшою програмою, се 
могло б мати дуже важні і цінні наслідки.
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БЕЗГЛУ ЗД А НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОСІЇ

Читаючи польські та російські дневники, відноситься враження, як коли 
би в сю так важку для Росії хвилю комітет міністрів, всякі збори і комісії та 
дневники всіляких мастей — від консервативних до революційних — не 
мали пильнішої справи, як обдумувати способи, як би можна зацитькати 
поляків, що поділились тепер на дві армії, з котрих одна воює о права поль
ського народу революцією і кровавим терором, а друга, випираючись пер
шої, до тої самої цілі старається дійти спокійним і лояльним способом. Modus 
vivendis Польщею є нині в Росії наче єдиним гаслом і проблемою. Тим-то 
майже нема днини, що би не приносила полякам якихсь поважніших усту
пок або бодай заповіді уступок.

І так, прим., т.зв. толеранційний указ, хоч, здавалось би, для католиць
ких поляків не має жадного значіння, все ж таки видає їм на жертву Підляс- 
ся, той віддавна дуже ласий шматок руської землі; а віддає їм його тим, що 
дозвіл переходу з православ’я на унію мусить уважатися ілюзоричним вже 
з тої причини, що в Росії унії нема, отже таким чином мусить підляських 
русинів, противних, як відомо, православ’ю, загнати до польського католи
цизму і в дальших наслідниках — до Польщі.

Вчорашні телеграми принесли знов вість про нові уступки для поляків і 
литвинів в дев’яти західних губерніях. Між іншим допускається науку язи
ка польського і литовського до шкіл початкових і середніх там, де поляки і 
литвини мають більшість населення.

А що ж робиться для 27 мільйонів українського народу? Правда, що 
справа знесення всяких обмежень свободи українського слова виринула 
досить вчасно. Та се мінімум уступок, о котре в культурній державі ніколи 
не повинно було бути навіть найменшого сумніву, обставлено зараз дивез- 
ними услів’ями, як опініями Академії наук, Київського і Харківського уні
верситету і київського генерал-губернатора. Отже й ті опінії вже готові, 
випали вони всі прихильно, а опінія Академії наук навіть немилосердно 
побиває дотеперішню систему (і мимоходом кажучи, в порох розбиває тео
рії галицьких москвофілів та їх хлібодавців); а справа загрязла так, що ані 
слиху ані диху о ній; поки що стануло на дуже проблематичнім дозволі 
Св[ятого] Письма в українській мові.

Де ж глядати причин такого нерівномірного поведения компетентних 
російських кругів? Певно, що причин найшлось би більше; але в сю хвилю, 
безперечно, найбільшу вагу має те, що в Польщі воює революція і терор, 
котрі в іншім часі викликали би насильне давлення при помочі війська, а 
тепер задля браку війська не так легко можуть бути здавлені. На Україні 
ж, крім хліборобських страйків, котрі декотрим русиноїдним польським
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газетам подобається звати гайдамаччиною, хоч в поважніших дневниках 
самі польські дописувателі з теренів розрухів виразно говорять про страй
ки і зазначують спокійне поведения страйкарів — крім одних мазурів в 
Городку, — отже, крім спокійних, впрочім, страйків, на Україні все спокій
но благоденствує, як би за найліпших часів. На здавлення страйків вистане 
сотня козаків на цілий уїзд, а українські інтелігенти можуть собі тим часом 
писати адреси і меморіали, від котрих ані цареві, ані нікому в Росії ні один 
волос не посивіє.

Дивна лиш одна річ: уступки дістають, як бачимо, і литвини. Та й то не 
аж відтепер, бо російське правительство вже віддавна попирає литовський 
національний рух, позволяє видавати книжки і часописи по-литовськи; у 
Вільні виходить навіть дневник " Vilians Zinios ("Віленські відомості"). 
Образок литовсько-польських відносин, дуже, впрочім, подібних до гали
цьких русько-польських, дасть нам виїмок з тих "Віденських відомостей": 
"Приятелі наші стараються одурити нас солодкими, але хитрими словами. 
Здавалось би, що на цілім світі не мають литвини більших приятелів, як 
поляки. Але, на їх нещастя, ніхто, мабуть, з нас не буде їм вірити. Небагато 
найдеться таких нерозумних литвинів, щоби всупереч досвідів іще вірити їх 
брехням. Пять століть польського панування нанесло литвинам незчис
ленні кривди. Спольщена шляхта і духовенство відцурались рідної мови, 
зате накинули нам польську мову і зневажили навіть ім’я литовське, дока
зуючи, що литвини то лише gente Lithuani, natione Poloni. Селяни, задивляю- 
чися на двори і попівства, почали звати свій край Польщею, а себе самих 
поляками та, поневіряючи рідну мову, говорили по-польськи" і т.д.

Отже, справді може бути дивним, відки російському правительству зі
бралося на таку справедливість, щоби заопікуватися таким пролетарієм між 
народами, як литвини. І не можна відказати слушності польським голосам, 
що ся опіка зродилася лише з засади "divide et impera', чи то, ліпше кажу
чи, що Росія висуває Литву против агресивності Польщі.

Коли ж російське правительство не годно здобутися на культурніші 
мотиви, то для чого ж з тих самих мотивів, з яких попускає литвинам, не 
зглянеться також і на Україну? Чи, може, тут менше небезпеченство? Адже 
само вже Підлясся повинно було Росію давно поучити, як поляки уміють 
використати свою свободу на шкоду русинів. Чи спольщення України мен
ше небезпечне для Росії, ніж утримання її при своїй народності?
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Щ О Ж ДАЛІ?
(В справі руських гімназій)

Обраховуючи при кінці року наш національний баланс, із приємністю 
спічнуть гадкою наші патріоти на здобутку станіславівської гімназії. Дяку
вати Богу і польському соймові, вже її маємо!

Нема що казати! Панове поляки наважилися були довести нам ad oculos,, 
що не дістанемо її ані від цісаря, ані від п[ана] президента, ані від парламенту, 
тільки від них, — і довели. Витримали руського лева на стійці й дійсно 
кинули йому ту кістку в писок: знай, мовляв, нашу ласку — і подавись!..

І поки руський лев здоров споживає сю обпльовану подачку, певно, не 
одному приходить до голови гадка: що ж далі? Чи має процедура, яку пе
реходила станіславівська гімназія, повторятися при кождій з дальших гім
назій, що від літ чекають своєї черги? Чи має далі руська політика концент
руватися коло здобування, а радше випрошування тих гімназій? Чи знову 
руські посли й політики мають хухати на галицьку Польщу та зацитькува
ти всяке різке слово, всякий гостріший прояв серед русинів, аби не прово- 
лікти або перепинити дозвіл польського сойму на заснування гімназії в 
Самборі, Дрогобичі чи Бережанах? Чи мають дивитися крізь пальці на 
найнебезпечніші удари, які задає соймове законодавство руському селян
ству, маркувати лише опозицію та своєю уміркованістю улегшувати пере
ведення тих польських проектів, аби в нагороду за те дістати призволення 
на заснування правительством тої чи іншої руської школи?

Станіславівська гімназія зайняла ші сть  років часу. Розложивши ті 
інші руські середні школи, що чекають соймового призволення по черзі й 
призначивши на кожду з них більше-менше стільки часу, а властиво — 
ще більше, бо можна думати, що при дальшім поступі уміркованості ру
ської політики кожда дальша школа буде вимагати не тільки степенюван- 
ня тої уміркованості, а й значно більше часу, — будемо мати руську полі
тику, зв’язану по руках і по ногах на десятки літ, справою середніх шкіл, 
хіба аж суспільність наша переконається, що під нинішнім режимом поль
ської ради шкільної не варто й розщибатися так за тими правительстве- 
ними школами.

Перспектива справді невесела, і показує, що руська суспільність, чи 
політика, опинилася і тут "на дерев’яній дорозі".

В сій справі приклад чехів, котрих наша суспільність так дуже любить 
брати собі за взір (хоч переймає часто від них якраз те, чого не варто перей
мати, і не бачить вартного), міг би нам стати за добру науку. Чехи здобули 
свої середні школи іншою дорогою, а то закладанням шкіл приватних, які 
потім переношено на державний етат.
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Сей спосіб дав уже й у нас добрі овочі в виді руських дівочих шкіл (виді
лової школи, ліцею, семінарії), котрих, мабуть, іще довго б прийшлося нам 
"добувати" через галицький сойм. Підношено сю гадку і в справі гімназій: 
коли дебатовано справу приватного університету на вічі у Львові, в 1902 p., 
вказувано на далеко більшу практичність закладання приватних гімназій 
і навіть прийнято проект заложення такої приватної гімназії в Яворові. Од
наче та сама легкість, із якою ся справа спала з дневного порядку по першій 
дрібній перешкоді1, показала, що справа ся не була поважно трактована.

А шкода велика. Коли б наша суспільність показала в справі приват
них руських гімназій бодай стільки заінтересування й енергії, скільки пока
зала її в справі будови руського театру, то ми б мали вже досі кі лька  
приватних гімназій, і се, розуміється, було б далеко хосенніше, ніж той 
руський театр.

Я згадав уже, що у нас люблять  брати чехів за взір, але не в м і 
ють.  Чеське Narodne divadlo, " Nùrod sobè" запалило наших людей до 
здвигнення коштами суспільності руського театру. Але коли чехи бралися 
до будови того величавого чеського театру, вони мали подостатком серед
ніх і всяких інших шкіл, здвигнених коштом суспільності! Нам треба в тім 
у них повчитися! Справа руських середніх шкіл, мабуть, також не найваж- 
ніша справа, є у нас іще важніші2, але вона також дуже важна й актуальна, 
і в кождім разі далеко важніша, ніж справа театру, що останніми часами 
так запрятала голови нашій суспільності.

Не маю нічого, розуміється, і против руського театру (лише аби було 
кому до нього ходити!). Але запрятувати собі голову будовою театру при 
існуванні таких кардинальних, незвичайно пекучих і реальних інших по
треб — дуже не на часі. Не підозріваю ані на крихту щирості тих людей, 
що займаються сею справою й електризують нею нашу суспільність, але не 
можу тішитися їх успіхами. Представляю собі, з яким задоволенням му
сять бачити вороги розвою руського народу те завзяття, з яким наша суспіль
ність, полишивши всякі актуальні справи, а подразнена ще (хтозна, чи не 
умисно) умовами, поставленими соймом у справі субвенції — влізла в справу 
театральну! Більше безневинної, для польського стану посідання нешкід- 
ної забавки трудно було для неї видумати...

Справді, болюча була відправа сойму в справі театральної субвенції. 
Суспільність наша хоче поставитися і виставити театр сама. Але вона від

1 Чоловік, десигнований на директора сеї гімназії, не прийняв сього проекту, і се, 
скільки знаю, спинило дальші заходи.

2 Розумію організацію приватних шкіл народних (курсів для анальфабетів), економічну 
організацію села, парцеляцію Грунтів, політичне організування й освідомлення селян, що 
останніми часами, серед театрального запалу, притихло зовсім.
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дала б той удар далеко сильніше, коли б постановила зібрані кошти обер
нути на справу приватних гімназій і розв’язати нашим політикам руки, 
зв ’язані від літ справою руських гімназій. Справа ся могла б бути нашою 
суспільністю безпечно полагоджена сама, розмірно з невеликим накла
дом коштів.

Одержання перших двох гімназіальних клас на початок може коштува
ти, мабуть, не більше 3—4-х тисяч, удержання цілої нижчої гімназії — 
друге стільки. Зав’язуючи свої гімназії там, де нема ще ніякої гімназії, мо
жна числити на значнішу участь самих міських громад. Переповнення фі
лософічного виділу обіцяє багатий запас учительських сил уже в найближ
чих роках, а організувавши се діло відповідно, давши службову прагматику 
і право на емеритуру, можна мати вибраний контингент, котрий буде пере
ходити з одного міста до другого, закладаючи нову приватну гімназію, коли 
попередня буде доведена до удержавлення.

Складаючи річно 25 тис. з[о]л[отих] р[инських], ми могли б удержу
вати, при підмозі міських громад і певній ощадності, яких чотири нижчих 
гімназій. Складаючи 40 тис.1, будемо мати, під тими ж умовами, одну цілу 
гімназію і чотири нижчі, що будуть в міру удержавлення переходити все до 
нових міст, даючи почин до нових гімназій.

Притім ми можемо осягнути те, чого не можемо осягнути від сойму і 
"незвичайно прихильних" нам ц[ісарсько-]к[оролівських] міністрів.

Можемо зірвати з практикою, що руські гімназії для ненарушення поль
ського посідання закладаються лише там, де вже існують польські гімназії. 
Можемо закладати свої середні школи по таких містах, де ще держиться 
руське міщанство і де руська гімназія може послужити сильною національ
ною підоймою, стягнути такі "нейтральні" елементи", як русинів-латинни- 
ків, жидів, німців-колоністів або й просто ріжних Wasserruthen-m.

Можемо побачити руські школи реальні, учительські семінарії, неут- 
раквістичні і т.ін.

Зможемо, при добрій охоті робітників, що щиро й на все віддадуться 
сьому руському шкільництву, організувати тип руської  середньої шко
ли, в значній мірі свобідної від режиму польської шкільної ради. Зможемо 
самі добирати учительський персонал, що тепер якраз для руських середніх 
шкіл якось часами досить дивно добирається (пригадую звістки про дев’я
тьох скінчених і нескінчених теологів, що сповняють учительські обов’язки 
в одній з руських гімназій). Зможемо дати заняття тим силам, яких рада 
шкільна, маючи подостатку кандидатів, починає з політичних мотивів не 
пускати до середніх шкіл, як то було сього року. З  тим буде можливо дати

1 Се, певно, значно менше, ніж скільки буде вимагати амортизація довгів і удержання 
руського театру.



Щ о ж ла.лі? 261

й дещо інший напрям вихованню в середній школі, що також дуже важно в 
інтересах нашої будучності.

І се все, безперечно, приспішить тільки, а не спинить перебирання на 
державний етат приватних руських шкіл*, а в дальшім плані прискорить і 
сформування осібної руської шкільної ради, котрої ми дорогою сойму чи 
парламенту не діждемося, мабуть, дуже й дуже довго.

І осягнення сього плану вповні можливе, коли на сю ціль повернуться 
гроші, призбирані вже на театр, по покритті закупна ґрунту та звернеться 
на сю ціль розбуджена жертволюбність руської суспільності. Треба лише 
зрозуміння далеко більшої актуальності і важності в нашім національнім 
балансі порушеної тут справи. Не повинна нікого спиняти гадка, що, зачавши 
діло з театром, треба його докінчити, аби не осмішитися. Правдоподібно, 
що з противної сторони зараз почуємо глузування, тим сильніші, чим силь
ніше буде відчута вся вага такої заміни для скріплення нашого національ
ного становища. Але організатори театральної справи дадуть тільки доказ 
свого політичного такту й дозрілості, коли не завагаються вказати суспіль
ності на кориснішу й актуальнішу ціль. А докінчення справи руського теат
ру можемо полишити польським політикам. Така невинна справа саме для 
них, і вони самі згадають за неї, як треба буде знову кинути якусь подачку 
руському леву, може, навіть дуже скоро. Я заложився б, що звісні застере
ження в справі театральної субвенції ставилися умисно, аби зняти їх на 
найближчій сесії і дати тим способом, тим самим коштом другу "концесію" 
русинам. Зрештою, з театром можемо й почекати, але розв’язати справу 
руської середньої школи — з сим годі проволікати, і для неї варто сягнути 
"до глибини не тільки душі, а й кишені". Не хотячи, аби се звучало в моїх 
устах порожнім звуком, я також субскрибую отсим п’ятсот корон, платних 
при отворенні першої руської приватної гімназії, коли се наступить скорше 
як за три роки, і смію надіятися, що в нашій суспільності знайдеться чима
ло охочих до жертв на сю справу.

*  Щ ° далеко легше аргументувати потреби удержавлення готової гімназії, з відповід
ними учительськими силами й контингентом учеників, ніж доводити потребу нової гімназії 
in abstracto, про се чей же не може бути сумніву.

]0 М. Грушевський, T. 1
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В СПРАВІ РУСЬКИ Х Ш КІЛ  
І РУСЬКОГО ТЕА ТРУ

Свобода слова і гадки і можливість свобідної дискусії становить основ
ну підвалину всякого суспільного і культурного розвою. Се елементарна 
аксіома, признана всіма. Поважання до чужої гадки, увага для аргумента
ції contra і уміння вести поважну і речеву дискусію — се conditio sine qua 
non чоловіка, що хоче забирати голос у публічній дискусії. Де люди тратять 
рівновагу на сам противний висказ і замість поважної аргументації стара
ються відтяти саму можність дискусії, там нема першої підстави для поро
зуміння для органічного співділання, для здорової суспільної й культурної 
роботи взагалі.

Такі утерті, але в даних обставинах дуже гіркі гадки насуває 'диску
сія”, викликана статтею моєю, а в дальшій лінії статтею товариша мого 
д-ра Франка в справі руських приватних шкіл і руського театру.

Читачі "Літ[ературно]-наук[ового] вістника", може, не забули моєї 
статті в 1 книжці за сей рік. Вона була написана під рефлексами соймо- 
вої сесії, що принесла нам кілька далекосяглих ухвал на скріплення й 
розвій польського панування в Галичині. Ухвали сі запали при дуже слабій 
або й ніякій опозиції руського соймового клубу, що заслужив навіть 
похвали зі сторони польських проводирів за свою лояльність, бо дійсно 
своїм поведениям не в однім улегшив їх політику, а нагородою за сю 
лояльність мала послужити ухвала в справі заложення гімназії в Станісла
вові й субвенція на будову театру. Під вражінням сих сумних подій я 
підніс гадку, що суспільність наша могла б звільнити свою політичну 
репрезентацію від прикрого жебрання у польських політиків, взявши на 
себе справу закладання руських гімназій, що була протягом кільканад
цяти літ осею руської парламентарної політики, а на сю ціль могли б 
бути обернені кошти, які мають складатися на будову й удержання русь
кого театру, що не може рівнятися щодо актуальності зі справою русь
ких приватних шкіл.

Я апелював при тім до політичного такту й дозрілості організаторів 
театральної справи й думав, що стаття моя дасть їм привід подумати над 
розпочатою ними справою, викличе речеву дискусію щодо способів даль
шого провадження театральної справи, поважну оцінку моїх аргументів за 
перенесення центру тяжкості зі справи театру на справу приватних шкіл і 
т.д. Та мої надії й бажання зійшли зовсім намарно. Ніякої поважної диску
сії не вийшло, а вийшло щось зовсім інше, чому досить тяжко знайти відпо
відну назву.

Яких два тижні по виході тої книжки "Л[ітературно]-н[аукового]
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вістника" появилася в "Ділі" офіціальна "Заява"1, підписана, окрім чле
нів театрального комітету, ще десятьма народовецькими нотаблями, 
котрих per nefas підписано з титулами голів і провідників чільніших львів
ських товариств і тим надано "Заяві" вигляд комунікату тих товариств, 
яким вона в дійсності не була. Підписані нотаблі заявили, що уважають 
"висування нових проектів на перше місце" "за річ неодвітну, а навіть 
шкідливу загальній справі народній", підтягли під сю кваліфікацію й 
порушену мною справу приватних шкіл та висловляли переконання, що 
аж до побудування руського театру у Львові треба всі інші справи від- 
ложити, бо в справі театральній заангажована руська честь. Таким оре- 
ченням задоволилися вони, ближче не запускаючися в дискусію, лише 
категорично признавши театральну справу "обдуманою" і "важною" та 
давши їй першенство перед іншими. Два тижні пізніше появилася в "Ділі" 
вступна стаття2 його редактора (одного з підписаних під заявою), де 
він вправді піднявся оборони театральної справи, але в ґрунті речі при
знав справу вже пересудженою: "справа повинна бути для загалу руси
нів вже рішена після заяви за будовою театру всіх провідників головних 
руських краєвих інституцій".

Неправда ж, цікаве трактування справи? "Молчать и не рассуждать"! 
Театральна справа "обдумана" якоюсь таємничою інстанцією і треба тільки 
підогрівати "жертвенність" суспільності, держати її в гіпнозі важності теат
ральної справи; всякий, хто вийде з іншим проектом до її довершення, шкід
ник супроти народної справи і честі. Дискусії над театральною справою не 
має бути, бо конвентикль кільканадцяти львівських русинів, самовільно 
убраний в тогу якоїсь верховної ради народних товариств, признав пер
шенство театральній справі. І дійсно, орган львівських народовців замикає 
для неї свої шпальти, а заступає її дрібною під’їздовою війною у вступних 
статтях і фейлетонах, у новинках і виказах жертв, ріжними, часом наївни
ми, дотинками, часом дикими нападками на адресу всіх, хто не вірить у 
першенство театральної справи, силкуючися, напр., довести, що противни
ки театру були самі давніше його сторонниками, стараючися загулюкати 
опозицію ріжними грізними словами про "межиусобицю", вчинену сею опо
зицією, про "нездорову агітацію" і т.ін., але обминаючи по можності дис
кусію нериторичну.

Подібно сталося і з проектом закладання приватних шкіл. "Заява" 
вправді не виступила против самого проекту, тільки поручила його відсуну
ти на пізніші часи. Але в найближчім числі "Діла" виступив против нього з

1Ч. 7 з 11 (24) січня, виїмки з відозви див. в статті д-ра Франка в 2 кн. "Літературно] 
н[аукового] вістника".

2 "Чи театр, чи що інше?", "Діло", ч. 26, з 3 (16) лютого.
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фаховим пером один із шефів редакції Ол. Борковський з довшою статтею1, 
де не тільки широко виводив трудності, які може стрінути закладання при
ватних руських гімназій, але пробував довести, що воно навіть шкідливе.

На сі виводи й доводи я коротенько відповів у "Ділі"2 і вказав там, що 
трудності, які добачив п. Борковський в закладанні приватних середніх шкіл, 
трактуючи річ із бюрократичного становища, в дійсності зовсім не так ве
ликі, і ми вже бачимо успішні проби ведення нижчих середніх і приватних 
шкіл Педагогічним товариством, із коштами без порівняння нижчими від 
тих, які видає на такі школи державна каса. Довід же, що закладання при
ватних шкіл стягне ріжні тяжкі небезпечності на нашу суспільність, сам по 
собі безпідставний і дивоглядний, в устах п. Борковського явився вже 
справжнім курйозом: він же три роки носив у кишені повірений йому вічем 
1902 р. реферат про заложення приватної гімназії в Яворові, і хоч, щоправ
да (як показується з пояснень о. Ю.Кміта)3, заносив сю справу на смерть, 
але нікому не звірився зі своїх гадок про шкідливість і небезпечність сеї 
справи, так що в кругах людей найближчих йому в справах політичних і 
суспільних і далі вважали закладання приватних гімназій справою хосен- 
ною, яка лише перепиняється хвилевими трудностями. Він не обізвався ні 
разу в "Ділі" против сеї справи, хоч воно підносило також потребу приват
них середніх шкіл і так далеко пішло в сій акції, що аж постаралося навіть о 
отворення окремої щадничої книжки в КСК4, не протестував, коли склад
ки на сю ціль збирав Народний комітет і Педагогічне товариство. Аж по 
моїй статті, коли, видко, провідникам театральної акції треба було доконче 
убити справу приватних шкіл, бо вона могла "зменшити жертвенність на
родну" на будову театру, намірився дир[ектор] Борковський одним махом 
урубати голову сій гідрі.

Та що ж на се редакція "Діла", що в інших випадках голосить повну 
відвічальність редакції за всі статті, дані без застереження? Представивши 
публіці (в редакційній нотці) дир[ектора] Борковського як чоловіка фахо
вого, вона нічим не остерегла її від дальших виводів сього фахового пера 
про шкідливість закладання приватних шкіл — виводів, мабуть, досить 
несподіваних для самої редакції, що в тій же редакційній нотці піднесла 
свої давніші заходи коло закладання приватних шкіл, а хоч вона заповіла 
при тім "публічну дискусію" над тою справою, одначе, як то ми певно зна
ємо, не помістила надісланої їй по статті директора] Борковського довшої 
статті з іншого, також фахового пера на тему: "Чи театр, чи приватні шко

1 "В справі закладання приватних руських гімназій", ч. 8 і 9 ,12—13 січня, ст. ст.
2 "В справі приватних середніх шкіл", ч. 14 (з 19 січня).
3 В ч. 10 'Діла" ("Приватна гімназія в Яворові").
4 Примітки ред[акції] "Діла" в ч.8.
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ли?" Редакція "Діла", що підписала в особі свого редактора ту славну "З а
яву", яка накладала каганець на уста суспільності, під страхом образи на
родної честі забороняючи дискусію на тему актуальних потреб руського 
народу і їх релятивної вартості з театральною справою1, видко, уважала 
для себе обов’язком триматися директиви сеї заяви, навіть усупереч логіці, 
словності й прийнятим у порядній пресі звичаям.

І треба признати, що тактика, якої тримаються львівські нотаблі й їх 
преса, осягають свою ціль. Суспільність дає порвати себе гучними фраза
ми, загулюкати терпкими епітетами, солом’яними небезпечностями й окли
ками про народну честь, дає себе відвести від поважної й речевої дискусії й 
сліпо йде за своїми провідниками й своєю пресою, глушачи свої сумніви, 
критику й недовір’я та обмежаючи свою дискусію лише до приватних роз
мов. З  нагоди моєї статті я дістав чимало заяв співчуття й солідарності, 
письменних і усних. І з них виходить явище дуже цікаве і для мене самого 
досить несподіване: ріжні люди заявляють, що вони від початку уважали 
театральну справу за неактуальну, непотрібну, підносили против неї голо
си, але не могли виступити в пресі, "бо "Діло" не помістить, а більше нема 
де". Інші, що жертвували навіть більші суми на театр, заявляли, що робили 
се против переконання, тому бо так обставини складалися, відверто сказав
ши — не в стані були опертися пресії проводирів і преси. Таким чином, той 
запал суспільності до театру, та "жертвенність", на яку проводирі театральної 
акції вказують як на доказ розуміння суспільністю, хто має правду в руках 
й хто "надуває" суспільність, у дійсності показується в значній мірі штуч
ною — штучно викликаною, штучно утриманою, против волі й переконан
ня навіть самої суспільності, бодай значної її частини.

Такий сліпий послух, против власного переконання, таку податливість 
перед шумною фразою, таку боязкість ініціативи можна зрозуміти. Кому 
приємно за слово критики, розваги, остороги, стягнути в "Ділі" — тім "Ділі", 
що уважає себе національним трибуналом і по традиції давніх добрих часів 
усе ще має у певної частини нашої суспільності дещо з того авторитету, — 
кажу, стягнути на себе чи то від самої редакції, чи то від таких патентова
них речників народної честі, як д-р Кость Левицький або проф. Вол. Шу- 
хевич назву ворога народної справи, надувателя суспільності, філістера, 
мудрагеля, пустого резонера і т. ін.2

1 В згаданій своїй відповіді в ч. 14 ’ Діла" я підніс, що "таке veto, яке кладе ся "Заява", 
зовсім не личить свобідній суспільності, і дивно бачити під нею підписи шефів руських 
народних товариств і руської преси". Друкарський чортик, завваживши тут притик до 
редакції "Діла", скористав із мого не дуже виразного письма і попсував сю фразу до непі
знання, так що замість "преси" вийшло "сцени" і т. ін.

2 Див. редакційну новинку "Діла" в ч. 5.
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Зі становища певної котерії, що, захопивши в свої руки партійну орга
нізацію й пресу та пильнуючи лише удержати за всяку ціну суспільність у 
сліпім послуху й покорі, такий ефект може бути дуже пожаданий, дуже 
втішний. Та зі становища суспільності се менше втішно. І коли вона не хоче 
зістатися в ролі сліпого і покірного стада, не схоче зректися права свобідної 
гадки, не схоче за умірковану плату або за шумні слова виорендувати мо
нополь репрезентування народної честі, суспільної гадки, національної по
літики і т.ін. якійсь певній компанії взаємної асекурації, то їй треба сильно 
подумати над теперішнім положенням її партійних і національних організа
цій, над станом її "національної преси..."

Та про те хіба іншим разом. Докінчимо, про що почали.
Мій виступ представлено як боротьбу против "народного театру" (го

ворю головно за себе, бо д-р Франко, другий обвинувачений, сам буде 
говорити за себе). Чи треба доводити неправдивість такого представлен
ня? Чи я виступав або виступаю против театру взагалі? Я потраплю високо 
оцінити значіння театру добре поставленого й провадженого, що має перед 
собою певну ідейну програму й зміряє до неї, не запобігаючи вулиці, не 
силкуючися робити касу за всяку ціну. Коли б театральний комітет знай
шов спосіб фондами державними чи краєвими (розуміється, не в характері 
заплати за якісь уступки в національній справі), чи жертвою якого мільйо
нера не тільки поставити театральний будинок, а й забезпечити дотацію, 
потрібну для такого, незалежного від вимог вулиці провадження в нім теат
ральних вистав, — ухилили б ми шапку перед ним і признали, що він дав 
нашій суспільності цінне культурне придбання. Але коли ми бачимо против
но, що для побудування самого театрального будинку (який сам по собі зов
сім не обіцює провадження руської сцени в пожаданім напрямі) всякою си
лою партійних органів і преси форсується нашу убогу суспільність до величез
них, як на її грошеві засоби, жертв, витискається з неї кождий вільний гріш, 
граючи на її національній амбіції, дразнячи її національні почуття, і відверта
ється тим від справ далеко потрібніших, усувається потреби далеко актуаль
ніші — то против того не перестанемо при кождій нагоді підносити голос.

Що так наглить театральну будову? Оборонці її вказують на те, що 
поляки закпили собі з обіцяної субвенції. Але чи не закплять собі не раз із 
театрального запалу нашої бідної, напівзадушеної суспільності? На кпини 
треба іншої відправи, а до неї треба сили, яку здобудемо лише позитивною 
роботою, але не дорогими, а безплідними маніфестаціями.

Вказують, як мотив, що чехи, поляки, хорвати мають театр, а галицькі 
русини — ні.Та чи маємо вже все інше і чи між тими іншими недостачами 
нема речей далеко потрібніших?

Підносять, що русини у Львові не мають "пристановища", не мають 
зали на збори і концерти. Та чи аж театру потрібно на се і чи не вистало б
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більшої зали в котрімсь будинку, напр., в будинку "Просвіти"* або в 
розпочатім будинку "Дністра", що однаково буде мати більшу залу на 
свої збори, а міг би зробити її дещо більшою, що вистала б на концерти й 
вистави.

Говорять, що театральний будинок причиниться до руського характеру 
Львова, піднесе престиж русинів у нім. Та се занадто легка потіха, аби на 
неї оподатковувати галицьких анальфабетів, а зрештою характер місту на
дають не мертві будинки, а живі люди з живою діяльністю.

Я пробував виловити всі хоч трохи реальніші мотиви, які були пущені в 
останніх тижнях за справою будови театру. Мотиви, як бачимо, дуже легкі, 
штучно роздмухані, і справа, як була, так лишається далеко не вартою того, 
щоб на неї витискати кождий гріш, який ще бринить у руській калитці.

Що тих грошей нема так багато, се, на жаль, добре звісна справа. 
Правда, вийшли проекти довести русинів до абстиненції від пива, тютюну, 
капелюхів і суконь і інших речей для збільшення складок, але не треба себе 
дурити гадкою, що жертводавці дійсно почнуть ощаджувати якраз на пиві 
й тютюні. "Жертвенність" на театр відізветься не так на консумційнім по
датку й тютюновім монополі держави, як на видатках на інші цілі націона
льні й культурні. Обложивши себе місячним податком на театр чи давши 
більшу, як на свої фонди, жертву на ту ж ціль, жертводавець ухилиться по 
можності від одної, другої й третьої складки на цілі далеко, може, актуаль
ніші, які могли б бути задоволені далеко меншими коштами, він ограничить 
свою участь у вкладках товариств, обмежить свої видатки на книжки, газе
ти і т.ін. І в результаті сотки тисяч, зібрані на театральний будинок, будуть 
означати сотки погребаних на все або відложених ad calendas graecas проектів 
і справ загальнокраєвої і локальної натури, не раз далеко реальніших і пи- 
льніших, як та "святиня штуки".

Не хочу бути голослівним; наведу один приклад.
Не знаю, чи суспільність наша оцінює перспективу, яка зарисовуєть

ся перед нашим сільським шкільництвом. Державні семінарії учительські 
формально десяткують руських кандидатів, які зголошуються до них, і 
процент учеників-русинів спадає в них усе нижче й нижче, доходить до 
процентів просто страшних. Як так піде далі, учитель-русин або учитель- 
ка-русинка в сільській школі Східної Галичини буде з часом рідкістю. 
Семінарії державні й приватні польські висилають поляків, а управа шкі
льна доповняє брак кваліфікованих сил некваліфікованими поляками й 
"панчішковими" польками. Тратимо верству, що при відповіднім підперті 
зі сторони суспільності могла б віддавати неоціненні услуги нашому куль

*  Пригадую собі, як куповано дім 'Просвіти”, говорено багато, що там була давніше 
редутова зала, й Ті б в будучності можна відреставрувати на бали й концерти.
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турному і економічному розвоєві, віддаємо сільську й маломіську дітвору 
головно в польські руки.

А злому зарадити можна, і навіть не так тяжко — закладанням приват
них учительських семінарій, мужеських і женських. Руське педагогічне то
вариство зробило вже початок заснуванням жіночої семінарії, початок ус
пішний, і треба б за сею першою пробою тільки дальших, численніших. На 
загальних зборах того ж товариства, що відбулися 2 лютого с.р., піднесено 
пильну потребу закладання приватних мужеських семінарій, але справу від- 
ложено на пізніше, як "неможливу до переведення в теперішнім часі". "Чому? 
Що за неможливість?" — спитає невтаємничений. Адже семінарії можна 
закладати, де є вже руські гімназії, отже й готовий контингент професорів. 
Кошти зовсім невеликі, бо приватні польські семінарії приготовляють своїх 
учениць до матури за три роки, а удержання одного року семінарії може 
коштувати 3 до 4 тис[яч] кор[он], як поучує справоздання того ж товариства 
з удержання приватної жіночої семінарії (на котру, додамо, воно вже діста
ло соймову підмогу). В чім же трудності?

А в тім, що Педагогічне товариство, заангажоване підписом свого го
лови на звісній заяві, видко, тримається veto, наложеного тою заявою на 
всякі нові проекти, на всякі нові складки, не відважується виступити зі 
складкою на приватні семінарії і відкладає се "на пізніше", себто, коли ста
не театр і буде вільно збирати складки на інші цілі й обговорювати інші 
справи.

І от лежать перед нами дві відозви, видані саме сими днями. Одна, від 
театрального комітету, заповідає львівським русинам, що з днем 1 марта 
буде він посилати курзора від хати до хати, без огляду, чи хто зголошувався 
з жертвами на будову театру, чи ні, та упоминає, аби приймати його "щиро". 
Друга, від Педагогічного товариства, — підносить у виразах досить силь
них небезпеку, яка грозить нам на полі шкільництва, та потребу закладан
ня якнайбільшого числа приватних семінарій і народних шкіл, і... може, 
кличе до складок? Ні, того, прецінь, по звіснім veto не вільно. Педагогічне 
товариство шукає супроти того іншої дороги — буде уряджувати відчити, 
вечірки й представлення, і тою дорогою надіється призбирати фонди на 
удержання заснованої вже жіночої семінарії, евентуально заснування но
вих семінарій і шкіл... Що ж, дай, Боже, щастя на тій далекій, кружній 
дорозі, коли нема відваги промовити до "жертвенності" руської суспільно
сті та прийти в конкуренцію з будовою театру.

І так як бачимо! Вільно жадати соток тисяч на театральну забаганку, а 
на річ незвичайно актуальну, просто пекучу — не вільно простягти руки до 
суспільності, щоб зібрати кілька тисяч. І так, наслідком рішення тої само
званої "верховної ради" мало би бути аж доти, доки стане у Львові народ
ний театр. Се обіцюють нам до кінця будучого року. Забувають додати
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тільки й дискретно промовчують, скільки соток тисяч хочуть вони наперед 
стягнути з руської людності і скільки буде потрібно потім на амортизуван- 
ня довгу й удержання тої "святині". Та що все те винесе кілька мільйонів 
корон, трудно надіятися, аби руська суспільність потрапила скоро абсоль- 
вувати сей накинений їй обов’язок і дістати право складати на інші цілі.

Уже тепер очевидний застій в органічній роботі взагалі, а спеціально на 
полі політичнім, насідком того, що національно-демократична партія, яка 
хотіла обняти всю суспільність і скупити під своїм стягом усю роботу, — її 
провідники, організація, преса всю форсу звернули на театральну справу, 
відсунувши на другий план усе інше. Що чувати, напр., з організаційною 
роботою тої партії в народних масах, про віча, збори, дискусії? І се в хвилі 
незвичайно грізній і небезпечній, коли тут підміновується сама національна 
екзистенція наша, коли кождий місяць прилучує нове огниво до кайданів, 
які кують на наш нарід, і в польській гамарні не устає й на хвилю гуркіт 
молотів, що клеплють ті кайдани.

Коли провідники національно-демократичної партії так наївні, що не 
розуміють, куди веде таке запрятування нашої суспільності театральною 
справою на ряд літ, чим грозить сей застій і приспання нашої відпорності, 
то ми звертаємо на се їх увагу й робимо їх відвічальними за дальший застій 
і штучне відвернення уваги нашої суспільності від справ найбільш пекучих 
і актуальних.

Зі сторони тих провідників виходять нарікання на "страшенну розтіч" 
нашої суспільності. Варто б застановитися над симптомом іще грізні
шим — страшенною апатією, викликаною неясностями, неконсеквенціями 
тої партійної політики, браком роботи й енергії.

"До булави треба голови"! Коли суспільність наша бачить, що її провід
ники уважають можливим зробити з такої справи, як будова руського теат
ру у Львові, альфу й омегу національної роботи, відсуваючи все інше набік, 
то та оплакана "розтіч" стає, може, якраз першим симптомом, що суспіль
ність починає отямлюватися й орієнтуватися в ситуації.
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М ЕМ ОРІАЛ П ЕТ ЕРБ У РЗЬ К О Ї АКАДЕМ ІЇ
в справі свободи української мови в Росії

Як звісно нашим читачам, комітет міністрів, застановившись над за
боронами української мови в Росії, поручив міністрам освіти і внутрішніх 
справ, засягнувши гадки в сій справі київського генерал-губернатора, 
Академії наук і університетів Київського і Харківського, застановитися 
над сими заборонами і свої гадки в сій справі, разом із гадками запитаних 
інституцій, подати під розвагу комітетові міністрів. Як відомо, всі запи
тані інституції висловилися за знесенням заборон українського слова. 
Опублікований Академією наук меморіал, предложений нею в сій справі 
міністрам, знайомить нас ближче зі становищем, яке зайняла в сій справі 
найвища наукова інституція Росії, з її поглядами й мотивами. Меморіал 
вийшов "на правах рукописі", то значить зістається виданням дуже рід
ким, мало приступним. Тому ми уважаємо потрібним ближче познайоми
ти з ним наших читачів*.

Запитана міністрами, Академія вибрала комісію, до котрої увійшли 
Т.Корш як голова, А.Фамінцин, В.Заленський, Ф .Фортунатов,
А.Шахматов, А.Лаппо-Данилевський, С.Ольденбург як члени (самі ве
ликороси, з виїмкою ак[адеміка] Заленського). Головним референтом був 
ак[адемік] Шахматов, звісний спеціаліст від історії язика й старорусько
го письменства; він головно, а також ак[адемік] Корш потрудилися над 
меморіалом, предложеним комісією Академії і потім предложеним Ака
демією комітету міністрів. До участі в своїй роботі комісія запросила та
кож декого з петербурзьких українців, що й предложили свої записки по 
ріжних питаннях українського слова й української національної справи в 
Росії, і Академія видрукувала їх між алегатами до свого меморіалу. Ви- 
слід, до котрого приходить Академія на підставі рефератів своїх членів і 
згромадженого ними матеріалу і предкладає міністрам, такий: "Імпера
торська академія наук, обзнайомившися з рефератом комісії, не може не 
признати, що цензурні ограничения малоруського друкованого слова, які 
й почалися доперва від 1863 p., не були викликані якимись небезпечними 
для одності Росії змаганнями малоруського народу чи його інтелігенції. 
Рівно ж і тепер, ніщо не вказує на існування таких змагань. Правительс
твен! розпорядження, що підтяли свобідний розвій малоруської літерату
ри, по-перше, не дали досі визначитися обопільним відносинам велико

*  Императорская академия наук. Об отмене стеснений малорусского печатного сло
ва. Спб., 1905, ст. III +  96 (Напечатано по распоряжению Имп[ераторской] академии 
наук. Март 1905).
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руської й малоруської літератури, котрі — в тім переконана Академія 
наук — не розминуться ані в своїх цілях, ані в напрямі; по-друге, викли
кали неприродний зріст малоруської літератури в Галичині — літератури, 
в значній мірі ворожої Росії. Тепер сі правительствен! розпорядження 
служать джерелом сильного і зовсім природного незадоволення освіче
них верств малоруської людності Росії. Окрім того, вони шкодять інтере
сам сільської людності Малоросії: розповсюдження книжок релігійно- 
морального, педагогічного, загальноінструктивного змісту затримується 
або повним незнанням, або недокладним знанням великоруської книжної 
мови серед малоросіян. Все отеє дуже негативно відбивається на інтере
сах всього руського народу".

Академія підносить, що переслідування книги не за зміст, а за форму 
(мову) противиться російському законодавству: що тільки "збіг нещасли
вих обставин" міг піддати гадку заборони цілого язика і октроювання укра
їнської правописі; вкінці, що сама форма тайних адміністраційних розпоряд
жень, а не законів, для заборон української мови вказує на те, що вони не 
були відповідно передумані в законодатних інстанціях. Академія тому "ду
має, що неминуче потрібно тепер же знести розпорядження 1876 і 1881 р." 
"Заразом усе вище сказане привело Академію наук до переконання, що 
малоруська людність повинна мати таке ж право, як і великоруська, гово
рити публічно і друкувати на своїй рідній мові".

Ся опінія Академії дає резюме реферату академічної комісії, який по
даємо нижче в цілості як дуже інтересний не тільки з публіцистично- 
політичного становища документ, а й цінний з наукового погляду твір*. 
(Особливо наші галицькі москвофіли могли б з нього дуже багато навчи
тися!) Як побачать наші читачі, реферат сей стоїть на ґрунті окремішно- 
сті українського народу, його мови й письменства, його історичної тради
ції й права на свобідний культурний розвій. Нема й сліду теорій про якийсь 
провінціальний характер українського язика чи народності супроти вели
коруської; реферат виразно трактує як рівнозначні одиниці нарід "велико
русский" і "малорусский", "язык малорусский" і "язык великорусский" — 
нема мови про народність і язик "общерусский", що так недавно ще пи
шався на сторонах писань навіть учених із значними іменами. Академіки 
з цілою рішучістю доводять те, що доводили оборонці українського сло
ва, що "общерусский" язик не існує і не існував ніколи на пам’яті історії, 
що т.зв. "общерусский литературный язык" — язик великоруський; що 
польська інтрига, котрою толковано початки українського національного 
руху, — міт, непорозуміння, сотворене в значній мірі самою ж "польсь
кою інтригою", і т.ін. Можна пожалувати, що такого становища, таких

*  Текст Меморіалу не друкуємо (прим, упоряд.).
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поглядів на нашу національну справу Петербурзька академія не зазначи
ла скорше, коли наші голоси в обороні національних прав і національного 
розвою, серед безустанних лайок, глуму й інсинуацій, стрічалися з таким 
завзятим мовчанням авторитетів російської науки, з невеликими виїмками. 
Тоді такий голос Академії міг би мати превелике значіння; тепер, коли на
ціональні відносини рішаються не науковою диспутою, а іншими чинника
ми, він такого ефекту мати не буде, але без значіння він не зістанеться...

Я не буду входити тут у деталі сього реферату — ні чисто наукового, ні 
більше публіцистичного характеру, що вимагали б певного доповнення, спро
стування або застереження. Маю ціль чисто інформаційну. Не спиняючися 
більше на академічнім рефераті, який подається в цілості, спинюся коротень
ко на долучених додатках (також не входячи в їх критику), що займають 
більше як дві третини академічного видання.

З  них один — урядову записку К.Воєнского, урядника з 'Тлавнаго 
управления по делам печати" про заборони українського слова подаємо в 
цілості. Крім неї, цензурній практиці присвячений більший реферат 
П.Стебницького (с.29—45). Коротко згадавши про становище російсь
кого правительства до українського слова від часів Петра, автор ближче 
слідить історію переслідування українського слова від р. 1863. Цікавою 
ілюстрацією являється статистична дата, що з 230 рукописів, предложе- 
них цензурі київським видавничим гуртом у 1895—1904 pp., тільки 80 
вийшли з цензури остільки можливо, що їх іще можна було надрукувати! 
Ол.Лотоцький дає короткий огляд українського літературного руху XIX  в. 
в Росії й Австрії. Ол.Русов виясняє значіння українофільства та доводить 
його нешкідливість із політичного становища; більше-менше такий зміст 
має також реферат П.Саладилова. С.Русова виясняє велику шкідливість 
заборони української книжки для народної освіти: вказує на те, що ро
сійські підручники, популярні книжки й шкільна наука не приступні укра
їнським дітям і селянам, і заборона українського слова має результатом 
далеко більший процент неписьменних і рецидивістів неписьменності (що 
забувають всякі результати шкільної науки) на Україні в порівнянні з ве
ликоросійськими губерніями (там % неписьменних у ліпших губерніях 
спадає нижче 20%, в українських не йде нижче 50%). Ту ж саму сторону 
питання освітлює в коротенькій записці В .Науменко. Залучений лист
В.Леонтовича до Д.Мордовця вказує на неможливе, нелюдське поло
ження українського інтелігента, коли його силоміць змушують до писан
ня по-великоруськи. "Коли я хочу сказати щось варте того, аби його пред
ложите читачеві, я не можу сього зробити інакше, як українською мо
вою, — пише сей, по його власних словах, вповні на російській культурі 
вихований український інтелігент. "Мне омерзительно было бы сводить 
свою роль как писателя на роль болтуна, зарабатывающего деньги мерт
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венным пустословием, и вот почему я не могу писать по-русски. По-рус- 
ски у меня все выходит мертвенно, бледно, несодержательно, даже негра
мотно".

В кінці подано обчислення української народності Ол.Русова (числить 
на 31—32 мільйони) і передруковано з час[описі] "Гражданинъ", ч. 9 звіс
ний лист "бывшего исправника, из дворян" Е.Ш . про розповсюдження на 
Україні революційних українських видань і потребу дозволу українського 
слова, щоб дати можливість освіти народу на легальній основі.

Такий зміст сеї цікавої й важної з кождого погляду публікації.
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Н Е ДАЙМОСЯ!

Зачинаються вступні іспити до шкіл, і з сіл, містечок і міст помандру
ють — наша надія й запорука нашої будущини — руські діти, проситися 
на науку, стукати в двері високих шкіл...

Вони жадні світла і науки, жадні ліпшого життя й ліпших відносин, ніж 
у яких виросли, але терниста дорога веде до того світла, і на порозі — 
високі забори. Більшість дітей мусять проситися до шкіл польських, бо до 
руських більшості їх так далеко, бо тих руських шкіл так мало, так мало...

Зі страхом в серці ідуть вони перед грізних панів, що стережуть дверей 
до тих огнищ науки, свідомі своєї безоборонності, свідомі своєї вини, свого 
первородного гріха, що загородить багатьом із них двері світлого раю — 
nieumienia poprawnie się wyrażać po polsku...

Батьки Русі з початком кождого шкільного року звертаються з закли
ком до нашого загалу, аби старався, щоб якнайбільше число дітей ішло до 
шкіл, аби, заливаючи середні школи нашою дітворою, вирвали ми ворогам 
руського шкільництва всякий аргумент против заснування руських серед
ніх шкіл. Добре се — тільки б треба заразом подумати про те, щоб поши
рити двері до тих шкіл, дати можливість тим дітям, що з таким трудом, з 
такими жертвами були зібрані й приготовані до школи, — не бути здесят- 
кованими на шкільнім порозі...

Особливу увагу кажуть звертати на учительські семінарії, де число уче- 
ників і учениць русинів значно нижче від числа поляків і не стоїть в ніякій 
пропорції до запотребування руських народних шкіл...

Се правда! Перед роком, коли справа шкільництва взагалі звертала 
на себе в нашій суспільності більшу й щирішу увагу, піднесена була стра
шна небезпечність, яка грозить нам на полі народного шкільництва. В 
Східній Галичині більшість громад (56%) не мають зовсім школи — ра
зом 882 громади, і в них звиш півмільйона людності без можливості якої- 
будь освіти... Серед учительства русини в страшній меншості — в Схід
ній Галичині на яких 3500 поляків і польок не більше як 1500 русинів*, і 
ся пропорція має всі тенденції ще погіршатися для нас, а з тим руські 
школи народні, й тепер уже мало що руські, ставали б усе більше фактич-

*  В цілій Галичині в 1900 р. було учителів поляків 2773, русинів (властиво, греко- 
католиків) 1316, учительок польок 3424, русинок 387. А прецінь руських шкіл (на папері 
бодай) усе ще більше як польських, і руської людності в Галичині більше як польської...

З  кінцем року шкільного 1902—1903 в учительських семінаріях було: 1742 поляки, 
601 полька, 798 греко-католиків, 111 греко-католичок; на загальне число 3405 учеників 
правдивої руської народності ледве чи було багато понад 800, отже коло 25%.
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но польськими в міру того, як з браку кваліфікованих кандидатів русинів 
"прийдеться" раді шкільній z konieczności обсаджувати їх поляками та 
польками, зовсім необізнаними з руською мовою...

Супроти того фреквенція учительських семінарій стає для нас справою 
пекучою, національною в повнім значінні слова.

Робити, збільшати число кандидатів до учительських семінарій — 
добре, кажу. Але сього одного не досить. Якраз появилися в останніх 
літах звістки про десяткування кандидатів русинів при остатніх іспи
тах до учительських семінарій і приготовляючих курсів до них: руси
нів проходить лише 20-30%, і сей процент місцями держиться так 
постійно в ряді літ, що не має в собі, очевидно, нічого припадкового. 
Як тут накликати до фреквенції, коли згори можемо знати, що 70—80% 
підуть додому do gnoju па zagrodę, або шукати посади льокая u 
wielmożnego pana, з розбитими надіями, розчаровуючи лише своїм 
прикладом своїх земляків, а збільшення кандидатів може в консеквенції 
лише зменшити процент тих, яким польське fatum судить переступити 
шкільні пороги.

Коли не хочемо впасти в розпуку перед консеквенціями pracy organicznej 
наших ворогів, мусимо шукати інших способів. Єдиний спосіб, який в тепе
рішніх часах лежить в наших руках, се закладання приватних учительських 
семінарій.

В сих днях відізвалася на сю пекучу потребу коломийська філія Русь
кого педагогічного товариства, постановивши витворити мужеську учи
тельську семінарію, і звертається до нашої суспільності, щоб поперла сю 
справу.

Коломия, справді, незвичайно добре надається для сього як місто де
шеве, положене серед чисто руських околиць; руська гімназія дасть гото
вий контингент кваліфікованих професорських сил, руська бурса — готове 
дешеве приміщення ученикам, Народний дім — приміщення школі. Місь
ка і повітова рада, що в своїм часі робили старання коло заснування учи
тельської семінарії, не відмовлять певно підмоги сій семінарії. Всі вигляди 
на успіх сього плану! І руська суспільність повинна прийти в поміч йому, 
щоб уже з початком сього року шкільного (1905—1906) можна ввести його 
в життя і щоб успішне здійснення його дало заохоту до закладання приват
них семінарій і середніх шкіл і в інших містах Галицької Русі.Складаймося!..

Кличемо до всіх, кого турбує будучність нашого народу, хто шукає 
способів охоронити його від ролі, приготованої йому його ворогами, — бути 
погноєм культури й сили народності польської й російської, хто хотів би 
наш нарід бодай у будущині побачити не рабом і наймитом на рідній землі, 
а свобідним горожанином і паном її.
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Витягаємо руку до всіх, хто запоруку нашої будучності бачить в наших 
народних масах, в їх економічнім, культурнім і політичнім подвигненні, а не 
в зверхніх блискучках, не в шумі зверхніх декорацій і ефемерних маніфес
тацій; хто чує грозу, яка суне на сі народні маси, й хоче помогти до розір
вання залізного перстеня, яким обводить його organiczna praca наших віко
вічних опікунів і протекторів.Не даймося!..



Академічний дім 211

АКАДЕМІЧНИМ ДІМ

В тій хвилі, коли пишу отеє, Академічний дім має вже скінчені мури, 
зачинає критися й за кілька тижнів має бути під дахом. З  весною мають 
зачатися внутрішні роботи, так щоб 15 серпня дім міг бути відданий до 
ужитку — коли наша суспільність допоможе йому, зглядно комітетові, що 
займається його будовою, довести діло до краю.

Як відомо нашим читачам, по кінець року 1904 на Акад[емічний] дім 
було зложено звиш 70 тисяч корон1; на ту суму зложилися датки майже 
самих українців. Галицька суспільність зложила донині всього 2 000 
кор[он]2. І поки була спромога обійтися жертвами українців, ми й не ста
ралися вплинути на жертволюбність галицької суспільності й звернути її 
увагу на сю ціль. Заплативши за ґрунт близько ЗО 000 кор[он] готівкою, 
ми надіялися, при тодішніх цінах, за решту капіталу з поміччю невеликої 
банкової позички поставити перший дім, полишивши галицькій суспіль
ності подумати про дальші.

Та трапилася нагода купити недорогою ціною сусідній ґрунт; було дуже 
добре прилучити його до перше купленого, що тим способом гарно заок- 
руглявся й приходив під саму цитадельну гору, діставав новий фронт, за
безпечений від забудування. Комітет не рішився зректися сеї нагоди, але 
се купно зменшило фонди більше як о 16 000 кор[он]. А з серединою 
1905 р. наступив будівельний рух, що підніс ціни будови о які 15—20%. 
Комітет супроти того завагався — чи приступити до будови? чи не відло- 
жити, чекаючи, аж фонди збільшаться, а ціни будови зменшаться? Але зі 
сторони нашої суспільності, ба й преси все частіше почали давати себе 
чути голоси, що питали за Академічним домом, підносили пекучість сеї 
справи, заохочували до безпроволочного її здійснення, і вкінці комітет 
рішився приступити до будови ще сього року в тім переконанні, що наша 
суспільність, коли показувала заінтересування сею справою, покаже своє 
співчуття й більш реально.

1 Виказ в "ЛНВ", 1901; кн. XII, с. 229—230 і "Хроніці Наукового] тов[ариства] ім. 
Шевченка", ч. 21.

2 А власне зложили дотепер: д-р Яворський в Бігачі 50 к[орон], д. Новак і д-р Вер- 
бенець в Полі по 10 к[орон], Марія Окуневська 100 к[орон], д. І.Коссак у Львові 50 
к[орон], Цецилія Курівцева 20 к[орон], д.Мишкевич в Стрию 10 к[орон], Т.Савка в 
Белзі 1 к[орона], О.Павлюк в Озерянах і складка 5 к[орон], д-р Т.Дембицький в Коло
миї 1000 к[орон], д-р Федак (гонорар за контракти) 222 к[орони], Юл.Мудрак 16,67 
к[орон], д-р Щ.Сельський 40 к[орон], Бібліотека слухачів медицини 50 к[орон], проф. 
Медведський 20 к[орон], проф. Ів.Горбачевський в Празі 300 к[орон], д-р В.Янович в 
Станіславові 20 к[орон].
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Розписавши в липні с.р. конкурс на будову Академічного дому1, комі
тет згодив до сеї будови руських підприємців, яких поручувало йому й ру
ське ремісниче товариство, і вкінці — національно-демократична преса, і 
віддав їм сю будову за ціну 92 700 к[орон], окрім урядження центрального 
огрівання і водопроводів, що принесе до того ще суму кільканадцять тисяч 
корон, тимчасом як комітет мав готівки на початок сеї будови всього лише 
звиш 25 000 к[орон].

Трудно надіятися на одержання так високої позички, аби вона могла 
покрити всі кошти будови, не кажучи вже, що обтяження занадто велики
ми позичками будинку, який не обчисляється на звичайну експлуатацію, а 
має на оці цілі гуманітарно-просвітні, дуже непожадане й може впровадити 
потім в чималі клопоти його управу. І ми звертаємо увагу нашої суспільно
сті на сю справу тепер, коли ся так потрібна інституція зближається вже до 
того, аби увійти в життя, й надіємося, що наша жертволюбна й патріотична 
суспільність, що не жалує жертв там, де чує правдиву суспільну і націона
льну потребу, не відтягнеться від сеї участі й не допустить спинитися роз
початій будові Академічного дому, не дасть стояти невикінченій, мертвим, 
безхосенним капіталом. Українські земляки, які принесли в дарунку на сю 
мету такий гарний гріш, тепер у себе мають подостатком жизнених, 
безпроволочних справ, і до дальшої помочі їх навіть не годиться нам 
накликати.

Всякі жертви просимо адресувати до Наукового товариства імені Шев
ченка, в заряді котрого стоїть Академічний дім.

1 Див. справоздання з комітету в "ЛНВ", кн. VIII, с. 201.
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УКРАЇНСЬКІ К АФЕД РИ

Нещодавно появилася в газетах звістка, що рада Одеського універси
тету, прихиляючись до жадання студентів-українців, підтриманого загалом 
студентів Одеського університету, постановила старатися про заснування 
кількох кафедр з українознавства, з тим щоб виклади тих предметів відбу
валися на українській мові, коли більшість слухачів будуть українці.

Честь одеській професорській корпорації, що йде назустріч вимогам 
українського громадянства! Коли б тільки скоріше здійснилася ухвала! А 
може, за прикладом Одеси не залишать піти й інші університети, що стоять 
на українській землі!..

Щодо самих проектованих кафедр газетна звістка згадувала українсь
ку історію, літературу й природознавство. Се останнє означення трохи не
ясне, а й загалом названі предмети не виповнюють потреб українознавства 
навіть головніших, які повинен задоволити кожний добре організований 
університет, положений на українській землі.

На історично-філологічнім факультеті, окрім історії України й україн
ського народу, з помічними науками (серед них особливо українсько-русь- 
ка палеографія і архівознавство) мусить бути ще історія і історія україн
ської літератури, діалектологія і порівнянна граматика української мови. Сі 
предмети в Росії звичайно лучаться в одну кафедру з історією літератури, 
але се робиться з великою шкодою для котроїсь групи (звичайно язико
вої), бо професор чує себе звичайно спеціалістом або в язиці, або в літера
турі, й котрусь групу мусить вести слабше.

Далі — українська етнографія, етнологія й фольклор, в історичнім роз- 
вої і сучаснім стані. Через те, що фольклор (народна словесність) з стано
вища літературного трактується в історії літератури, то головна вага ле
жить на етнології — науці про побут і життя чоловіка й його матеріальну 
культуру в минувшості й сучасності. Вкінці українська археологія — пе
редісторична і історична; коли нема спромоги на осібну кафедру, вона може 
бути прилучена або до кафедри етнографії, або історії, як в даних обстави
нах показалося б найзручніше, але така кафедра повинна бути. На факуль
теті правничім — історія українського права (пригадую собі, що сього ви
разно домагалися й одеські студенти-українці).

Далі — українське право звичаєве (обычное право), в історичнім роз- 
вої й сучасності, економія і статистика українських земель.

На математично-природописному факультеті — географія українських 
земель. Як ся, так і інші згадані кафедри, розуміється, повинні займатися 
українськими землями в їх цілості, а не тільки тими, що входять в склад 
Російської держави.
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Щодо викладової мови, то одеські професори стали на тім, що коли 
більшість слухачів буде українців, то українські предмети будуть виклада
тися по-українському, як ні — то по-московському. Се не зовсім оправда
не становище. Виклади на рідній мові являються незвичайно важною куль
турною потребою для кожного громадянства й університету, положені на 
Україні, повинні постаратися розпочати якнайскорше виклади бодай кіль
кох предметів по-українському, незалежно від процента слухачів, що при
знаються до української народності. В першій лінії — се повинний бути 
український язик, далі історія літератури і історія України. Коли ж би пока
залося, що, окрім українців, є багато таких слухачів, що хотіли б слухати 
сих предметів, а українська викладова мова робить їм занадто великі труд
ності, то в такім (не дуже правдоподібнім) разі прийшлося б подумати не 
про заміну українських викладів тих предметів російськими, а хіба про отво- 
рення російських викладів з тих предметів, попри українські.
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Ю ВІЛЕЙ  ВОЛ[ОДИМ ИРА] АН ТО Н О ВИ ЧА

Комітет для святкування ювілею Вол[одимира] Антоновича повідомив 
нас, що ювілейне святкування, запроектоване рік тому (див. план його в 
"ЛНВ", 1905 p., KH.VII) і потім кілька разів відкладане, дефінітивно при
значене на день 7 (20) мая с.р. Ширший огляд і оцінку діяльності шанов
ного історика, пера нашого товариша д-ра Стеф[ана] Томашівського, по
дали ми з нагоди сього святкування в I—IV кн[ижці] нашої часописі на сей 
рік. До виразів признання для наукових заслуг ювілята, які будуть зложені 
йому в недалеке свято, прилучаємо отсим вирази нашого глибокого пова
жання. А заразом піднесемо дезидерат на адресу тих київських учених, що 
зайнялися святкуванням сього ювілею, аби видано збірник писань 
Вол[одимира] Антоновича. Сам він був приступив до такого видання в 
1880-х pp., але його "Монографии" урвалися на першім томі (1885), бо 
авторові не хотілося репродукувати свої статті без змін, в їх початковій 
формі, а бажалося дати видання справлене й переглянене. Трудно надіяти
ся, щоб на сю роботу здобувся автор тепер, по двадцяти літах, — се діло 
має спасти на його прихильників і учеників, на київські наукові інституції й 
видавництва, в котрих протягом сорок літ працював Нестор нашої історіо
графії. Так розкидані, як тепер, по ріжних, часом мало приступних видан
нях, його праці звісні лише нечисленним спеціалістам, а ширша публіка не 
має ніякої спромоги черпати з скарбниці фактів і спостережень, зібраних 
одним з найбільших репрезентантів української історіографії.
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ДО Н А Ш И Х  ЧИТАЧІВ В ГАЛИЧИНІ

З  новим роком "Літературно-науковий вістник" має вступити в нову 
фазу життя: він буде виходити в двох виданнях — львівськім і київськім, 
окрім редакції львівської, буде відділ редакції в Києві, і друкуватися книж
ки будуть в Києві, спеціальністю львівського видання будуть статті з лока
льним галицьким інтересом, так само, як локальні українські будуть місти
тися лише в українськім, зрештою ж зміст книжок обох видань буде одна
ковий.

Такий план був піднесений нами вже рік тому, зараз по маніфесті 17 
(ЗО) жовтня 1905 p., що заповідав свободу преси в Росії. "Літературно- 
науковий вістник" від самого заснування був ведений нами в характері все
українськім, а не локально-галицькім, ми старалися зібрати коло нього лі
тературні сили не тільки австрійської, а й російської України і зробити з 
нього орган всеї України, який би відкликався на її потреби й був речником 
поступової і демократичної суспільності всіх українських земель. Се удава
лося нам часами ліпше, часами гірше, але таке змагання було все у нас, і 
коли з ’явилася надія на якусь свободу слова на Україні, ми думали, що для 
удержання й зміцнення всеукраїнського характеру нашого журналу, для 
скріплення його зв’язків з Україною треба перевести реформу його в вище
вказанім напрямі: організувати відділ редакції в Києві й притягнути до ближ
чої участі місцеві літературні сили. Та тоді нас відраджувано, тому що си
туація на Україні була дуже непевна. Але події минувшого року скріпили 
нас в переконанні про потребу тої реформи, не тільки в інтересах самої 
часописі, котрої зв’язь з українською суспільністю, з українськими літера
турними кругами стала замітно слабнути з появою там своїх місцевих орга
нів, але і в інтересах загальніших: супроти потреби концентрації українсь
ких культурних сил та тіснішого зближення Галичини з Україною й навід- 
ворот. Погляди й мотиви в сій справі виложено в статті "З  біжучої хвилі" 
сеї ж книжки і тут їх не будемо повторювати. Скажемо тільки, що прилу
чилися до них ще й мотиви чисто практичної натури, які скріпили нас в 
наших замірах. Як відомо, з марта 1906 р. заведено в Росії (щоправда — 
безправно) дуже високе мито на заграничні українські книжки; через те 
видання, які числять на продаж на Україні, мусять друкуватися там же (до 
Австрії мита з книжок не беруть).

Ми певні, що переведення сеї реформи відіб’ється на "Л[ітературно-] 
н[ауковому] вістнику", щодо його змісту й вартості, тільки корисно, бо 
притягне до нього більше сил, зробить його зміст більше ріжнорідним, глиб
ше введе в сучасне українське життя, не ослаблюючи і зв’язей з життям 
галицьким. Так що з сього боку читачі "Л[ітературно-]н[аукового] вістни-
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ка" від сеї реформи можуть тільки виграти. Ми надіємося також, що се 
розширення нашої організації на Україну й більший приплив українського 
елементу в журналі будуть корисні також з погляду того зближення Гали
чини й України й тої концентрації культурних сил наших, про які сказано 
вище. Але реформа мусить збільшити також і кошти видавництва, і в сім 
ми мусимо відізватися до співчуття нашої суспільності та числити не тільки 
на моральну, а й на матеріальну поміч в виді збільшення передплати. І ми 
хочемо надіятися, що наша суспільність галицька, свідома важності момен
ту, свідома актуальності тих змагань до консолідації українського народу й 
його інтенсивнішого руху, яким хочемо послужити, не відмовить нам тої 
помочі, того співчуття, і наші давні, випробувані приятелі знайдуть нам 
серед нашої суспільності численних приятелів нових.

Передплата, невважаючи на збільшення коштів видання, зістається 
давніша. Відносини передплатників і співробітників до адміністрації й ре
дакції ні в чім не зміняються: адміністрація зістається по-давньому у Льво
ві, адмініструватиме по-давньому львівське видання, прийматиме перед
плату, зголошення і рекламації. Редакція зістається теж давня. Тільки книж
ки будуть виходити трошки пізніше, відповідно до руського числення.

І так — ut felix, faustum fortunatumque sit — нашим планам і українсь
ким справам!
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З  БІЖУЧОЇ ХВИ ЛІ

На сірім тлі нинішнього російського життя, серед пригноблення, ви
кликаного несправдженими надіями поступовців і безоглядною й безмисль- 
ною реакцією теперішніх керманичів, іде далі розклад "старого режиму" з 
одного боку, і диференціація, чи, як теперішні росіяни кажуть, — "рас- 
слоеніе" суспільності та концентрація суспільних елементів на основі до
кладнішого розграничення та глибшого усвідомлення суспільно-політичних 
та національних програм. Тільки тепер ся еволюція російського життя тво
риться менше помітно, без таких різких і виразистих контурів, без гуку і 
розголосу з ’їздів і резолюцій, якими характеризувався перший період ро
сійського "визволення".

Одна з цікавих точок сього суспільно-політичного процесу, на яку 
сим разом хочу звернути увагу, — се еволюція в відносинах російсь
ко-польських. Я зазначив уже попереду деякі точки в ній і тепер хочу 
вказати на розвій того повороту, який потиху робиться серед мряки 
нинішньої анархії. З  одного боку, головна маса польської суспільності 
Росії концентрується все правіше й правіше. Ще недавно примилю- 
валася вона до російських поступовців, хоч як виглядало дивно для 
глядача, трохи ознайомленого з обома сторонами, се примилювання 
польських клерикалів, аграріїв і промисловців до теоретиків російсь
кого лібералізму. Ба, тоді поляки надіялися сповнення своїх бажань 
від сих червоних лібералів, і дійсно сповнення жадань тих польських 
народових демократів тоді фігурувало на чільних місцях російських 
поступових постулатів. Але попікшися на сім союзі, що почастував їх 
аграрною реформою й цілим букетом інших червоних цвітів, польські 
народові демократи, що в останній кампанії явилися репрезентантами 
переважної маси польської суспільності, стали значно більше обереж
ні в своїх реверансах в поступовий бік, і коли правительство "погро
мило" поступовців, розігнавши Думу, вони обернули свої очі спочатку 
в бік партії уміркованого "мирного обновленія", надіючися в них буду
чих керманичів держави, а коли й сі "мирнообновленці" для теперішнього 
правительства здалися занадто ліберальними, то й народові очі зача
ли глядати дещо правіше.

І от тепер бачимо, що правительствені прислужники починають дуже 
вихвалювати розвагу, тактовність і антиреволюційну енергію тих самих поль
ських автономістів, яких давніше поборювати уважали за один з кардиналь
них своїх обов’язків. А з другого боку, російські поступовці починають 
трохи ближче розглядатися між поляками і брати критичніше польську сво
бодолюбність. Давніше, подібно як для католицьких богословів людська
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душа була "по природі християнка", так і для російських лібералів кождий 
поляк здавався союзником і поступовцем. Клерикально-католицькі аспіра
ції, плани шляхетської автономії, всепольські плани відбудування старої 
Польщі, шовіністичні, зовсім не культурні вилазки против російського 
письменства — все се йшло на купу й покривалося благодатію хваленої 
польської свободолюбності, завдяки тому лише, що всі ті елементи воро
жо ставилися против російського правительства. Виступати против таких 
небезпечних прояв польського націоналізму — значило стягнути на себе 
від російських лібералів закид шовінізму і неліберальності. Тепер, одна
че, починають і вони потроху розріжняти фрази і факти.

Напр[иклад], "Товарищ", один з впливовіших органів російських посту
повців, подає з дня 2 0 /ІХ  (3 /Х ) ось яку статтю (як допись з Варшави):

"Коли змагання правительства викликати реакцію серед російської су
спільності показалися досі даремні, то за те правительство може бути зов
сім задоволене польською суспільністю, серед якої видний тепер "поворот 
направо" на всій лінії.

Ще перед роком, поки польська суспільність вірила, що завдяки зма
ганню крайніх партій удасться вибороти автономію для Польщі, вона дово
лі ясно виявила свої симпатії тим партіям і навіть подавала їм матеріальну і 
моральну піддержку. Та коли тепер переконалася, що здобути автономію 
при помочі крайніх партій не так легко, вона перемінила нараз фронт і по
чала дивитися на соціалістичні партії як на ворогів, небезпечних для куль
тури й ладу, і почала організуватися до боротьби з ними.

Головним ініціатором тої боротьби против соціалістів виступила наці
онально-демократична партія, а один із її провідників, д. Роман Дмовсь- 
кий висловився в офіціальнім органі партії "Dzwon Polski" так, що "наці
онально-демократична партія силкується сконцентрувати всі національні 
елементи до боротьби з соціалізмом". Інший лідер партії д. Ян Ґадомсь- 
кий пропагує в своїм органі "Gazeta Polska", аби всі "елементи ладу" поль
ської суспільності злучилися для відпору "анархічних стремлінь соціаліс
тів". Від слів переходить національна демократія до діл, і для боротьби з 
впливом крайніх партій зорганізувала вона в останніх часах "Товариство 
промисловців", "Союз господарів для боротьби з сільсько-рільничими 
страйками", "Союз фабрикантів для боротьби зі страйками робітників" і 
ін. В часі обрад державної думи, коли "кадети" були ще вповні сили і 
національна демократія числила ще на їх поміч, то від часу до часу вона 
кокетувала ще з російським свободолюбним рухом, але тепер, коли пар
тія "народної свободи" стала предметом сильних репресій з боку прави
тельства, симпатії національної демократії до російського свободолюбно
го руху щезли зовсім, а в деяких органах націоналістичної преси почали 
появлятися глухі натяки на те, що не слід зв’язувати долю польського
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народу з долею російського свободолюбного руху та що автономія Поль
щі може бути надана ким іншим, поза плечима "кадетів".

Неначе з-під землі виросли також "історики", які почали переконувати 
польську суспільність, що без помочі Габсбурґів, які з поляків хотіли вит
ворити для себе вірний і відданий елемент, Галичина не була би ніколи діс
тала автономії; що Польське коло в австрійськім парламенті грає таку вид
ну ролю тільки тому, що все маніфестується як елемент ладу і ніколи не 
пускається на "крайні теорії" та що поведения галицьких поляків повинно 
послужити за приклад російським полякам.

Та пропаганда уміркованості зачерпнула для себе силу в російській ре
акційній пресі. Стаття "Нового времени" з вихвалюванням політичного такту 
і уміркованості Польського кола підбадьорила сильно тих пропагандистів, 
а коли появилася стаття д. Шарапова в "Русском деле", який так захопив
ся уміркуванням Польського кола, що навіть запропонував утворити з був
ших польських послів постійну адміністраційну раду при варшавськім гене
рал-губернаторі, багато націонал-демократів приймило се, може, й не без 
підстави, за "пробну кульку" з боку правительства, яке буцімто бажає ви
творити собі з поляків заслону проти російських революціонерів, і почало 
вірити, що з Королівством Польським (Конгресівкою) може повторитися 
та сама історія, що з Галичиною, та що на злуці з правительством може 
національна демократія виграти більше, ніж на злуці з поступовими росій
ськими партіями.

Та через пересунення націонал-демократичної партії направо зискали 
багато польські поступові партії, і багато інтелігентів, що пристали до наці
ональної демократії задля інтересів народної єдності, тепер мусили вирек
тися її і пристати до поступової демократії. Навіть партія "реальної політи
ки" (угодовців), яку досі уважано далеко правішою від національної демок
ратії, критикує тепер поведения і погляди національної демократії, а лідер 
"реальної політики" д. Людвік Страшевич уважав можливим написати в 
газеті "Kuijer Polski", що при нинішнім положенні він почуває далеко біль
ше симпатій до поступових партій, ніж до національної демократії. Таким 
чином "реальна політика" пересунулася до центру, а її місце на крайній пра
виці займила національна демократія".

Подібні спостереження подає в своїм огляді провінціонального життя 
петербурзька "Страна" з дня 17 (ЗО) вересня:

"Польські націонал-демократи, очевидно, почувають себе чудово в 
душній атмосфері політичної реакції. Правительствена репресія в Коро
лівстві Польськім не звернена проти них, а зміцнення загальноросійської 
реакції розбуджує їх власні реакційні мрії. Поступова частина польської 
суспільності переконалася вже давно, що під овечою шкірою націонал- 
демократа ховається клерикально-реакційний вовк. Тому навіть найви
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разніші реакційні проекти, коли походять від націонал-демократів, не 
здивують нікого в Королівстві. Але націонал-демократи не обмежуються 
на самі мрії. Вони розпоряджують цілим рядом газет, в яких провадиться 
клерикально-реакційна агітація, провадиться систематичне юдження проти 
всього поступового.

Уся поступова преса, без ріжниці напрямів, виступає спільно проти 
націонал-демократів, силкуючись підкопати їх вплив на широкі народні 
маси. У двох останніх числах тижневика "Prawda", органу поступовців- 
демократів, передні статті звернені проти націонал-демократів. "Prawda" 
вважає, що більшість активних сил, які виступають нині на політичній 
арені в Королівстві, присвоїла собі тактику терору: "Правительство пус
кає в рух терор, соціалісти — терор, націоналісти — терор, хулігани — 
також; а тепер до всіх попередніх прилучився ще терор клерикалів. У 
періоді розцвіту позитивістичного руху наше духовенство, що до того часу 
брало на роги всіх, що не належали до його стада, трохи попустило зі 
свого завзяття. Але тепер, завдяки союзові з націонал-демократами, які 
in corpore позалазили до ксьондзівських стаєнь, роги у наших духовних 
відросли знов. Не минає дня без того, аби який-будь добродій із націо
нал-демократів не написав статті, не накинувся на особи, не інсинуював 
на адресу інституцій, на яких не повіває флага, викраяна з чорної сутани. 
Предметом тих обід і доносів бувають передовсім ліберальні учителі та 
незалежні школи. Поважані отці-добродії думають, що виховання моло
дежі — се їх монополь"... Преса стоїть також під пильним наглядом 
націонал-демократів. "Недавно "Dzw[on] Polski" напав на "Now. Gaz." 
за те, що та посміла повторити всім давно відомий факт, що в католиць
ких краях рівень письменності народних мас значно нижчий, ніж у проте
стантських. Чого надіятися від тих панів, коли в їх руки попаде власть, 
видно з того, як вони поводять себе тепер, іще лиш простягаючи руки за 
нею! А  коли, говорить далі "Prawda", який соціаліст об’явить себе прихи
льником всеросійської конституанта, а не національної польської, тому 
що перший має шанси бути радикальнішим від другого, — націонал-де
мократи підіймають страшенний крик на того "політичного вирода" та 
"зрадника". Стаття кінчиться викликом Ґамбетти: "Клерикалізм — се 
наш ворог!"

Уміркована "Myśl Polska" говорить, що тепер у Росії не трудно зав- 
важати признаки реакції та що поляки повинні мати той факт на увазі. "В 
дану хвилю легше вказати фактори, які могли б довести суспільний рух 
до напряму, бажаного правительством, ніж такі, які причиняли би ся до 
успіху революції. Нема сумніву, що відокремлені бунти будуть підноси
тися в ріжних місцевостях Росії, але нема рішучо в дану хвилю ніяких 
вказівок на те, що народні маси можуть піднестися проти правительства.



288 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТА Н І

Навіть радикальна російська преса, охоча до прибільшувань у тім напря
мі, перестала вже числити на таку можливість у найближчій будучності. 
Дальший розвій реакційних стремлінь серед російського народу, який 
бачимо тепер, без усякого сумніву, залежить, очевидно, від численних 
непередвиджених факторів, а передовсім — від поведения правительст
ва. Правительство може зміцнити реакцію, коли потрафить запевнити 
суспільність, що його програма не вичерпується репресіями, і навпаки, — 
може знищити її, коли не здецидується перевести обіцяні реформи. В 
кождім разі, ми мусимо приймити до відомості, що появилися признаки 
реакції серед російської суспільності; той фактор може осягнути в най
ближчій будуччині першорядне значіння і нам доведеться числитися з ним 
у царині наших справ і стремлінь".
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В сій книжці зібрані мої статті й замітки на теми дня, друковані в "Лі
тературно-науковім вістнику" в 1905 і 1906 році, переважно під спільною 
назвою "З  біжучої хвилі", яку й надав я через се збірнику. Призначені "для 
своїх", для свідомої української суспільності, вони служать доповненням 
до статей, друкованих по-російськи, для суспільності російської й для тих 
земляків, що відбилися від українського життя. Таким чином збірник сей 
послужить доповненням до збірника російських статей, виданих мною кі
лька місяців тому по-російськи під титулом "Освобождение России и укра
инский вопрос"1.

З а  сі два роки суспільність наша жила бурливим і дуже змінним жит
тям. Обставини, перспективи, чинники (фактори) життя змінялися не мі
сяцями часом, а тижнями. Тому дещо з написаного тоді має тепер вже тіль
ки "історичний інтерес". Але далеко більше — все те, що дотикає основних 
проблем українства, його політичних, суспільно-економічних і національ
них завдань, — зісталося незмінним. А з тим і багато написаного тут, спо
діваюся, матиме і тепер інтерес для нашої суспільності. І тому що трудно 
зробити витяги з сих статей, які б відріжнили більш тривке від більш ско- 
роминущого, — просто-таки неможливо, то я пускаю в світ сю збірку ста
тей з деякими тільки другорядними змінами, в тій надії, що читач сам вибе
ре в ній те, що буде його інтересувати, полишивши на боці те, що буде 
менш інтересне йому, але теж може придатися комусь іншому.

1907, серпень

1 3  статей, заведених у сю збірку, тільки одна (і то не ціла, а частина) — "Конститу
ційне питання і українство в Росії" включена була також у російську збірку.
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УКРАЇНСТВО  
І ПИТАННЯ ДНЯ В РОСІЇ

"Захиталася земля і рушилися її основи". Бюрократично-поліційний 
автократизм Росії, що здавався таким безнадійно міцним іще кільканад
цять місяців тому, валиться на наших очах, і перспектива перестрою її на 
свобідніших і раціональних основах з сфери теорій і далеких можливостей 
перейшла на першу чергу, притягаючи до себе увагу не тільки горожан Ро
сії, а й усього цивілізованого світу. Історія, ся magistra vitae, у котрої тільки 
звичайно ніхто не хоче учитися, — ще раз на твердих фактах дала лекцію, 
що насильство і утиск не можуть бути тривкі, бо вони гинуть від власної 
гіпертрофії, від деморалізації й дезорганізації, яку викликає розвій нижчих 
інстинктів у тій самій сфері насильників і утискачів.

Галицькі читачі, може, пригадають собі статтю одного з наших львівсь
ких ренегатів, десь зо три роки тому, на тему безвиглядності наших націо
нальних змагань супроти безконечної воєнної й державної сили Росії. Опи
суючи свої вражіння з подорожі до Петербурга за "воспомоществования- 
ми" для "страждущих галичан", описував він церемонію спускання на воду 
воєнного корабля в Кронштадті, на котрій був присутній. Вражіння від 
сього образу викликали в уяві кнутопоклонника ідею контрасту безсильно
сті національних змагань "українчиків". Подивився він, каже, на того ко
лоса, і подумалося йому: ану, де ви, українці? Поглянув на ті страшенні 
гармати й захотілося йому заспівати: "Ще не вмерла Україна..."

І от не минуло кілька років з того часу, коли так радісно грало серце 
галицького "захребетника", і де ділася та імпозантність! Російські колоси 
пірнули на дно, страшні гармати ржавіють під водою, а Україна не тільки не 
вмерла, а й готовиться до обновлення, до нового життя... Голосні події, що 
таким натовпом перейшли перед нашими очами, застукали в віко домови
ни, яким придавило її чуже насильство, та збудили її з летаргії, в яку завела 
її безрадність і пригноблення її власних синів. Вона не вмерла, не вмерла... 
Але не вмерти ще не значить жити — жити повним життям, до котрого 
кличуть тепер події всіх, у кім не завмерла зовсім життєва енергія.

Російська "весна", що так несподівано об’явилася серед мокрої петер
бурзької осені, не викликала особливого руху на Україні. Любезнії земля
ки, напакувавши себе стоїцизмом, потрібним для того, щоб "перечекати 
лихоліття", скептично поглядали на сю петербурзьку весну, не витуляючи 
носів із грандіозних кожухів, посправлюваних на пересиджування лихоліт
ньої зими. І довго-довго ішов-гудів "зелений шум, весняний шум" по широ
кій Росії, поки показалися якісь впливи його і на Україні.

Поки що вся діяльність наших земляків скупилася в заходах коло зне-
I J М. Грушевський, Т. 1
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сення обмежень українського слова (указу 1876 p.). Се вповні зрозуміло. 
На сій точці українство зв’язане спеціальним, виїмковим указом і знесення 
його та підведення українського слова під загальні норми, котрі реформу
ються тепер і зміняються на краще під спільним натиском усіх народностей 
Росії, мусить бути першим постулатом української суспільності супроти 
правительства. Самою логікою подій він мусив бути висунений на перше 
місце як перший український національний постулат, відчутий найширши- 
ми кругами української суспільності, давно дозрілий, на пункті котрого не 
може бути ніяких вагань і сумнівів. Становище, яке зайняло в сій справі 
правительство, відповіді на його запитання, уже дані ріжними інстанціями і 
нам звісні або ті, яких зміст можна наперед зміркувати, дають усі вигляди 
на добре полагодження сеї болючої справи. Президент Комітету міністрів 
Вітте запевнив українську депутацію, яка явилася в Петербурзі в середині 
лютого, що всі ограничения українського слова упадуть за яких три місяці, 
разом із ухваленням нового закону про свободу друку1. Університети Київ
ський і Харківський, запитані в сій справі, висловились за повне знесення 
усяких обмежень українського слова, і в такім дусі, без сумніву, висловить
ся й академія Петербурзька, що вже заманіфестувала своє становище сво
їми заходами в справі дозволу Святого Письма на українській мові2. А вже 
особливе значіння буде мати голос київського генерал-губернатора, що та
кож, як довідуємося, висловився рішуче за знесенням указу 1876 p., ідучи 
слідом одного з своїх попередників, ген[ерала] Черткова, що ще в 1880-х pp. 
виступив з запискою про знесення указу 1876 р. Коли не зайде який не
сподіваний катаклізм, обмеження 1876 р. можна уважати похованими.

Минула їх пора. Навіть звісний українофоб з київських університетсь
ких кругів, що останніми літами пописувався найбільше безцеремонними, 
найбільше цинічними вибриками против українства, зміркував ситуацію й 
не мав відваги заявитися за ограничениями українського слова, коли при
йшло виразно сказати: "так" чи "ні".

І одначе, хоч заходи в справі знесення ограничень українського слова 
мусили вийти на перший початок, як перший постулат, ним зовсім не вичер
пується програма нинішнього моменту; а з становища загальної еволюції

1 Найновіші газетні звістки, одначе, не віщують такого скорого ухвалення сього зако
ну і кажуть надіятися [на] його затвердження не раніше осені. З  свого боку, як зачуваємо, 
урядники цензури, аби не лишитися без служби, з власних інтересів агітують у правитель - 
ствених кругах за задержанням цензури хоч для "простонародних" видань!...

2 На засіданні комісії, зложеної з відпоручників Академії, міністерств і з українських 
літератів, як довідуємося, ак[адеміки] Корш і Шахматов виступили в інтересах увільнен
ня українського слова з рефератами настільки основними і рішучими, що перед ними по
блідли меморіали, предложені українцями.
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українства і нинішніх обставин сей постулат навіть і не найважніший. Мушу 
се піднести тому, бо якраз можна побоюватися, що в очах багатьох з наших 
земляків знесення указу 1876 р. може здаватися не тільки початком, але, 
властиво, й кінцем українського питання — таким постулатом, в котрім 
замикаються трохи не "конечні цілі" українських змагань.

Ще в 1880—1890-х pp. українофіли в Росії стали на тім становищі, що 
українство — питання не політичне, але культурне. З  тих же культурних 
потреб зведено його головно на питання літературне, питання книжки для 
народу і книжки для інтелігенції (белетристичної головно), і тепер в стар
ших поколіннях української суспільності, що, розуміється, в першій лінії 
будуть репрезентувати її й її потреби, можуть знайтися люди, для яких 
дозвіл української книжки через знесення указу 1876 р. ще з деякими 
дрібнішими уступками (як допущення української книжки до сільських 
шкіл для помочі при научанні, знесення обмежень для українського театру 
тощо) будуть не тільки альфою, але й омегою українського питання. В 
свіжій ще пам’яті нашій стоїть становище, зайняте київськими громадяна
ми під час дискусії над допущенням української мови для наукових рефе
ратів на археологічних з ’їздах (1899). Кажучи одверто, його можна корот
ко сформулювати словами: се не ми, се галичани, вони розвивають україн
ську мову для ужитку інтелігенції, для наукового письменства, їм треба 
позволити се, бо вони не вміють російської мови й не мають спромоги її 
присвоїти. Українці ж російські — виходило з того — властиво, того 
всього не потребують. І нелегко було розібрати, де кінчається тут викрут, 
зроблений "страха ради іудейська", і де починається справді щире переко
нання, що для українців російських досить української мови для "домаш
него обихода", з деякими цензурними полегшами. Українофіли так довго 
старалися запевнити російське правительство про скромність і нешкідли
вість своїх замірів, що й справді не раз спускали з ока можливість якихось 
ширших і дальших постулатів. Тож можна побоюватися, що й тепер мо
жуть знайтися елементи, противні розширенню української програми, або 
такі "хитрі малороси", що постановлять тихенько чекати, аж їм принесуть 
готову конституцію на тарелі, здобуту чужими заходами, і нею "розв’яжуть" 
українське питання. І тим хитруванням ще раз перехитрують самих себе.

Що знесення ограничень українського слова не розв’язує собою пи
тання навіть з чисто формального боку, се річ ясна. Українським словом, 
звільненим з дотеперішніх обмежень, будуть користуватися досить тісні 
круги людей, уже тепер настільки освідомлених і приготовлених національ
но, що вони потребують української книжки, української преси для задо
волення своїх культурних потреб. Але поза нею лишаються на українській 
землі маси інтелігенції й півінтелігенції, вихованої на російській мові як мові 
культурній і призвичаєній до неї. Вони будуть тільки що призвичаювати
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ся до українського літературного слова і користуватися ним більше або мен
ше, оскільки сильно проявить себе національний рух.

Та й з огляду на народні маси не досить самого тільки цензурного 
дозволу. Треба і організації для розповсюдження української книжки на 
селі, треба по селах прихильної, то значить також призвичаєної вже до 
української книжки інтелігенції, яка б ту українську книжку ширила, сіль
ських читачів до неї заохочувала. Треба нарешті, щоб та українська книжка 
відповідала на ті життєві питання — політичні, суспільні, економічні, госпо
дарські, які підіймаються вже тепер серед освіченішого селянства, а з даль
шим розвоєм свободи й політичного життя в Росії, розуміється, будуть 
виступати все сильніше. Інакше українське село лишиться таким далеким 
від українського літературного руху, як російське село від недавньої вели
коросійської літератури.

Для зорганізування української суспільності для національної роботи в 
ширшім значінні того слова, то значить для подвигнення й розвою україн
ського народу, перетворення його в націю і успішного розвою сеї нації, а 
навіть і для ширення самої національної ідеї не досить самого українського 
слова, не досить самої ідеї етнографічної народності. Освідомлення суспі
льності мусить бути поведене способами їй приступними, то значить також 
і книжкою та пресою російською, і освідомлення се має вестися не на під
ставі самого національного почуття, бо воно в переважній масі інтелігенції 
на Україні дуже слабе, ані на підставі самих історичних чи етнографічних 
традицій, бо вони ще слабші. Його треба вести також, навіть іще більше, 
на основі інтересів краєвих: економічних і господарських інтересів україн
ської території, її емансипації від державних центрів і від використування 
на інтереси, чужі українській території, чужі її раціональному розвоєві, куль
турному й економічному, її краєвій автономії й самоуправі. Се справа не 
тільки дуже важна, але й дуже пильна, що не терпить протягання й спіз
нення. Українство в Росії повинно вийти за границі ідеї етнографічної на
родності, стати політичним і економічним, узятися до організації українсь
кої суспільності як нації уже тепер, коли не хоче зостатися "за флагом" і 
спізнитися знову на довгі покоління. Зістатися йому при самих ідеях етно
графічної народності значило б засудити себе на неозначений час на летар
гічне животіння.

Подібне до того, що ми бачили в 1870—1880-х роках, може повтори
тися ще в сильніших формах тепер. Тоді живіші українські елементи притя
гав до себе революційний, терористичний рух, а українофільство, налякане 
сею атракційною силою його, вивісило формулу українства як культурного, 
етнографічного питання: тим воно відпихало від себе живіші, непримиренні 
елементи своєї суспільності, поки аж в останніх літах, у молодшій генерації 
не наступила реакція против тої формули. Так і тепер всеросійський кон
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ституційний рух може потягнути до себе українську суспільність і приве
сти до занедбання національних потреб, коли українське національне пи
тання не буде перенесене вповні на ґрунт політичний і економічний. Є в 
тім велика небезпека для української національності супроти інших, у 
котрих національна ідея вже настільки вироблена і закорінена, що сама 
собою розуміється, несвідомо підсувається як підстава проблем політич
них, економічних, культурних. Щоб не зістатися в ролі антикварного пи
тання, українство мусить стати міцною ногою на тім ґрунті краєвих еко
номічних, культурних і політичних інтересів. Таку працю українців над 
українським питанням, над собою і над українською суспільністю я ува
жаю питанням дня, справою пильнішою і важнішою, ніж ставлення яких- 
небудь національних постулатів супроти правительства.

Українство, зрештою, мусить статися тепер неминуче питанням полі
тичним уже тому, що в нинішнім моменті політичного перестрою Росії всі 
питання, зв ’язані з тим перестроєм, мусять бути питаннями політичними. 
Покладатися на те, що конституційне питання буде розв’язане без нас і 
принесе нам усі благодаті готовими, розуміється, ніяк не можна. Слово 
"конституція", що тепер носиться в повітрі і втіляє в собі змагання, надії 
і мрії ріжних народностей, класів і груп Росії, само по собі дуже неозна
чене, і ріжні групи та класи вкладають до нього надії й бажання дуже 
неоднакові.

Останні літа стояв пароль спільної боротьби з бюрократично-поліцій- 
ним автократизмом, і під окликом сеї боротьби злучилися всі поступові 
елементи Росії, без ріжниці народностей і теоретичних конфесій; всі інші 
питання були відложені набік супроти сеї спільної боротьби. Дійсно, вибо- 
рення перших підстав горожанської свободи: свободи й забезпечення осо
би, свободи слова й свободи організацій — се елементарний постулат, пе
ред яким мусили затихнути всі ріжниці в поглядах і планах будучої органі
зації політичних відносин, і на пункті його не може бути ріжниць. Усі на
родності й партії мусять getrennt marschieren und vereint schlagen — ідучи 
ріжними дорогами, разом бити в сю точку. І коли б була можливість забез
печити сі свободи, гарантувати їх від нарушень з боку адміністрації й пра
вительства, то можна б було задоволитися тим на якийсь час і, користуючи 
з свободи дискусії й агітації, розвести дискусію, обмін думок над планами 
дальшої конституційної організації, аби вона випала відразу якнайбільше 
раціонально, а не була схиблена від початку. Але дотеперішній настрій пра
вительства й бюрократії зовсім не дає гарантій певності й непорушності 
таких свобід, хоч би вони й були признані на папері, законом чи указом. 
При неограниченості й безконтрольності бюрократії, без організації вповні 
незалежного суду й підпорядкування йому екзекутивної власті ніщо не за
безпечить тих свобід у дійсності. Тож і не диво, що постулат конституцій
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ний, як постулат забезпечення тих горожанських свобід, виступає разом із 
ними на перший план*.

З  сим фактом треба рахуватися. Можна собі бажати, щоб заведення 
конституційних форм випередив певний антракт свобідної дискусії... Але 
життя не стоїть, і історичний момент не можна по своїй охоті звільняти в 
його темпі, а треба достроюватися до нього, до тих завдань, які він ставить, 
аби вони не були розв’язані без нас. Покладатися на те, що нехай прийде 
якась конституція тим часом "начерно", а потім її можна буде поправити, — 
ніяк не можна. З  конституцією керма переходить з рук правительства в 
руки суспільних класів чи національних груп, і з ними боротися тяжче, ніж 
із правительством. Дотепер у конституційнім руху вели перед правдиві ре
презентанти російської інтелігенції, з котрими можна було договоритися 
на ґрунті національної чи просто людської справедливості. Але з заве
денням конституційних форм, звичайної буржуазійної конституції (а 
інакшої не можна надіятися від такої роботи "начорно", коли дискусія і 
розвага будуть відкладатися "на пізніше") фактичними панами ситуації 
можуть дуже скоро стати буржуазійні класи найбільше сконсолідованих, 
найбільше скристалізованих національно і найбільше приготовлених до 
політичної діяльності народностей — великоросійської, польської, вірмен
ської й ін., і ті народності, котрі остануться на боці в нинішнім переходовім- 
творчім моменті, стрінуть потім трудності значно збільшені. Ся обставина 
накликає до незвичайної чуйності, до уваги й енергічної діяльності всі 
народності Росії. Галицькі русини, зіставшися пасивними свідками такого 
творчого часу в Австрії і взявшися до участі в політичнім життю аж геть 
пізніше, засудили себе на ролю паріїв між народами Австрії на довгі часи. 
Треба уважати, аби щось подібне не трапилося тепер із нами в Росії!..

Я не буду входити сим разом ближче в ріжні можливості, які можуть 
уложитися при переведенні конституційних форм у Росії; обіцяна редакці
єю "Освобождения" публікація начерків конституції може дати для того 
ліпшу нагоду. Вкажу тільки на деякі симптоми таких можливостей. Так з 
ріжних сторін пропагується план репрезентації самої тільки великоруської 
суспільності чи народності, з поминенням "інородців". В чистій формі така 
конституція має не дуже великі вигляди на здійснення, але гадки про таку 
організацію репрезентації, яка б сама давала рішучу перевагу великорусь

*  Зрештою, поліційно-бюрократичні нагінки не устають і тепер: ревізії, арешти, за
борони зістаються звичайним явищем у переддень того "земського собору", що сам со
бою, зрештою, представляється річчю досить проблематичною і в результатах своїх необ- 
числимою. Провідники суспільності задумуються над найліпшою організацією того собо
ру, але як можуть виглядати вибори репрезентантів при браку особистої безпечності, сво
боди агітації, свободи організацій — про се прикро навіть думати.
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кій народності, виступають досить виразно і в останніх маніфестах і ре
скриптах правительства. Не можуть тішити нас і плани, симпатично при
йняті частиною російських радикалів — вилучення в осібні сойми Польщі, 
Фінляндії й Кавказу з полишенням усіх інших народностей під спільним 
парламентом, без забезпечення національної автономії. Такий устрій дав би 
перевагу кільком народностям, віддаючи інші під їх гегемонію; поділив би 
народності Росії на привілейовані й непривілейовані, як се сталося в Авст
рії, й, розбивши державу на кілька провінціальних територій з мішаною 
людністю, засудив би національні меншості на поневолення, з якого їм по
тім було б тяжко вибитися. Взагалі велика небезпечність лежить в перспек
тиві, що нинішні губерніальні території можуть стати підставою чи провін
ціальних комплексів, чи навіть розширеної місцевої самоуправи: багато гу
берній складаються з шматків ріжних національних територій і без розме
жування національних територій (щоб підставою автономної й парламен
тарної організації стали національні округи) національне питання готове 
стати таким самим гальмом всякої роботи економічної, культурної і полі
тичної, як в австрійській провінціальній самоуправі, і таким самим джере
лом безконечних надужить і завзятих антагонізмів. Напр., сформування 
осібної самоуправи для Польщі в теперішніх адміністраційних границях від
дало б під повну власть поляків українців Холмщини й Сідлеччини, литов
ців губ[ернії] Сувалської і т. ін. Розмежування національних територій яв
ляється першою умовою успішного конституційного розвою.

З  становища класового перспектива, що той проектований собор чи 
конституанта буде складатися з відпоручників земств, грозить необчисли- 
мими комплікаціями й хибами. Земства по своєму нинішньому устрою — 
се репрезентація передовсім дворянська, де попри дипломовану шляхту 
мають голос іще тільки більші властителі нешляхтичі, а не мають тепер 
ніякого значіння ані селяни, ані інші робучі класи, ані інтелігенція невласти- 
тельська і недворянська. Сама по собі, отже, така репрезентація була б 
дуже одностороння, вповні схиблена, а спеціально з нашого становища ви
йшло б таке, що українці в тій репрезентації могли б зовсім чи майже зовсім 
не мати голосу. Бо більші властителі і дворяни на лівім боці Дніпра і на 
Чорномор’ї сильно зросійщені, так що їх тільки довгою й усильною агітаці
єю (і не ідеєю етнографічної народності, як се вже сказано) можна буде 
привести до зрозуміння українських національних інтересів, а на правім 
боці Дніпра — се в значній мірі поляки, яких становище до українського 
національного питання може бути дуже неприхильне...

Все се перспективи й можливості, супроти яких українці ніяк не можуть 
зостатися пасивними, байдужими глядачами. І задачі, які висуває перед укра
їнською інтелігенцією нинішня доба, не можуть бути полагоджені самими 
резолюціями чи петиціями до правительства. Вони потребують інтенсивної й
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добре обдуманої роботи — роботи коло своєї суспільності і роботи спільної 
з іншими національними й суспільно-політичними групами Росії коло вироб
лення найбільше раціонального плану устрою й відносин будучої Росії.

Тепер, поки ся справа ведеться правдивими репрезентантами ідей по
ступу й справедливості, повторяю, можливе порозуміння з ними на ґрунті 
сих ідей. Національне питання не може бути зігнороване, се річ ясна. 
Щоб воно не влазило на дорогу справам культурним, економічним і полі
тичним, не перебивало їм дороги своїми національними рахунками, воно 
повинно бути введене в свої природні береги. В сім лежить спільний 
інтерес усіх прихильників свободи поступу й суспільного розвою. Націо
нальні території повинні бути положені в основу організації самоуправи й 
репрезентації; для мішаних територій і народностей безтериторіальних 
мусить бути дана певна формула гарантії, забезпечена репрезентація мен
шостей і т.ін. Тоді національне питання може поплисти своїм руслом, не 
спиняючи розвою політичних і соціально-економічних питань загальнішо
го характеру. Для українців се має особливо живе значіння, і тому вони 
мусять приложити особливі старання до роз’яснення сих питань серед 
російської суспільності і серед суспільностей інших народностей Росії, до 
вироблення в порозумінні з іншими суголосними групами найбільше пожа
даної формули сих відносин і переведення її в життя.

Все се, розуміється, речі нелегкі. Потрібні органи преси, на мові не тіль
ки українській, але й російській, потрібні зараз, і заснуванню органів на ро
сійській мові ніщо не стоїть на перешкоді. Треба інтенсивної публіцистичної й 
агітаційної діяльності, розгляду в відносинах своїх і чужих. Треба інтенсивної 
праці коло тих підстав, на яких мусять бути оперті наші національні постула
ти; напр., щоб жадати заведення української мови в школах, треба мати під
ручники, людей, приготованих хоч на першу хвилю для викладу української 
мови, літератури й ін., і так з усім. Треба мати з чим прийти до народу й до 
інтелігенції, коли упадуть правительствені заборони...

Нинішній перелом у Росії застав українців дуже неприготованими. По 
десятиліттях застою, заведеного нашими "культурниками", тільки останні
ми часами почалися якісь прояви розбудження, якогось руху. Приходиться 
гірко жалувати тих змарнованих часів, тих пропащих для України поколінь. 
З  потроєною енергією прийдеться нинішній генерації працювати, щоб до- 
строїтися до вимог і задач моменту.

Українці мусять стати нацією, коли не хочуть зостатися паріями серед 
народностей. Прийшов той час — час життя або смерті. Деякі підстави наці
онального розвою сотворені працею останніх літ у Галичині — їх можна при
своїти. Але поза тим зостається багато такого, що мусить бути зроблене 
самими українцями, і не буде, не може бути зроблене ніким іншим за них.

1905 март
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К О Н СТИ ТУЦ ІЙ Н Е ПИТАННЯ  
І УКРАЇНСТВО  В РОСІЇ

І

Поступова Росія переживає знову довгий, тяжкий, прикрий антракт 
ждання. Правительствені сфери показали виразно, що вони не мають щи
рої охоти ні до яких серйозних уступок в поступовім дусі. Давши під нати
ском обставин — воєнних нещасть — деякі обіцянки й заяви в тім напря
мі, вони пустили справу на довгу проволоку. Натворили комісій, що засіда
ють і радять. Місяці сходять без усяких результатів, а бюрократія чекає, 
очевидно, тільки першого повороту обставин в ліпший бік, щоб усі сі проекти 
й плани зложити до архіву. Розуміється, рахунок сей непевний, і в міру 
того, як справа реформи протягається, уступки, в тім разі, якби обставини 
для бюрократії зложилися нещасливо, мусять бути все більші й більші. 
Претензії суспільності до правительства ростуть, пасив нинішнього режи
му зростає, але бюрократія все ще не тратить надії, що їй можна буде пере
дерти цілий сей рахунок, і замикаючи очі на сі пасиви, тільки тягне справу 
далі.

Півроку тому російська суспільність "взыграла радостию" від одної 
правительственої заяви, що правительство має довір’я до суспільності, і 
бажала тільки, аби сій суспільності дана була можливість висловити свої 
дезидерати правительству. Тепер організація представительства з дорад
чими функціями являється вже проектом реакційним, і постулат конститу
ційного перестрою держави на підставі загального, рівного, безпосеред
нього, тайного голосування став загальним постулатом, загальним окли
ком, так що починає часами викликати іронію на се повторювання "загаль
ного, рівного, безпосереднього і тайного" навіть без зрозуміння сих слів. 
Переконавшися в нещирості, навіть підступності бюрократії, суспільність 
іде все далі й далі в своїй критиці сучасного режиму і проектах перестрою. 
Сей рух стає все смілішим, безогляднішим, обіймає все ширші круги, втя
гаючи в обсяг свого впливу елементи нейтральні й інертні, які рік тому здриг
нулися б від самої думки про такі постулати, а тепер самі прилучаються до 
них, дають свої підписи під такі резолюції й голосують за ними.

Витворюється таким чином глибокий контраст між постулатами й су
часним станом речей, і сей контраст усе збільшає фермент. З  одного боку, 
суспільність жадає "загального, рівного, безпосереднього, тайного". З  дру
гого боку, не поступила ані кроком справа таких елементів горожанського 
життя, як безпечність особиста, свобода слова, право зібрань і організацій. 
Правительство переконалося, що воно чим-будь поступової часті суспіль
ності не задоволить, і не хоче робити уступок. З  другого боку, воно поба
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чило, що поза з їзди, резолюції и заяви сі поступовці не годні піти и ніяких 
реальних засобів для їх осягнення не мають. Отже, замість того, щоб задо- 
воляти, бюрократія пробує їх пострашити. Свого часу лякано жидів, що як 
вони не стримають своїх радикалів від протиправительствених заходів, то 
їм затруять існування, і кишинівські події мали поучити жидів про се на 
живім прикладі. Тепер такі лекції робляться в ріжних напрямах — на 
адресу вірмен, жидів і інтелігенції взагалі, против котрої йде агітація серед 
темних сільських мас, серед нижчих верств міщанства й міського пролета
ріату, організація "чорних сотень", уличних побивань "студентів", поки що 
в виді "перших остережень" чи вправ (упражнений) сеї реакційної міліції. 
І треба сказати, що поступова Росія не поставилася відповідно супроти 
сього маневру реакційних кругів. Коли почалися погрози, що інтелігенцію 
будуть бити, вона не прийняла сеї заповіді, не потрапила організувати са
мооборони против "чорних сотень", а відповіла жалібними словами і навіть 
відкликами до поліції й адміністрації або масовими утечами в визначені для 
бійок дні. Кажу се не для того, щоб зробити комусь докір, але констатую 
сю слабосильність російської поступової опозиції, очевидно, добре відчуту 
в бюрократичних кругах.

Розуміється, рух осягає певні фактичні переміни. Люди не тільки вчаться 
інакше думати й інакше говорити, ніж давніше, але de facto багато такого, 
що давніше було кримінальним, неможливим, тепер стає вповні можливим 
і дозволеним. Пригадую собі, як зовсім недавно навіть у заграничних ро
сійських зібраннях протиправительствені оклики уважалися безпотрібною 
бравурою, а тепер, як зачуваю, російських прокурорів поучено, аби з таких 
окликів не робити кримінальних речий, бо в них "не усматривается состава 
преступления".

Біда тільки, що всі отсі полегкості опираються виключно на адмініст- 
раційнім "усмотрению". Сьогодні в певній речі "не усматривается" нічого 
кримінального, але повіє інший вітер — і прийде новий циркуляр, який уже 
усмотрить в них "состав преступления". А втім, треба тільки користати з 
того оживлення суспільних інтересів, з тої фактичної можливості говорити 
й писати про речі, про які давніше не можна було говорити й писати, писати 
одверто й сильно. ї дійсно, всі живіші елементи в Росії спішать використа
ти сі хвилі, стукають сильно в правительствені двері, ударяють у струни 
суспільної опінії, виясняють свої потреби, єднають їм прихильників і роб
лять усе можливе для здійснення своїх постулатів.

Не можемо тільки, на жаль, похвалитися особливими заходами наших 
українців у сім напрямі.

В лютім були зладжені ними два меморіали, один загальний, в справі 
знесення всяких ограничень українства, другий спеціальний — в справі наці
оналізації шкіл на Україні. Досі ще збираються підписи на ті меморіали, й
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земляки тішаться великим числом тих підписів, хоч ся великість усе таки 
дуже релятивна1. Потім дуже визначним фактом була участь українських 
делегатів у з ’їзді журналістів і літератів, що відбувся в Петербурзі в днях 5— 
8 цвітня. Епізод сей дуже характеристичний з того погляду, що показує, як 
навіть з невеликими силами можна проясняти українське питання та ставити 
його на відповіднім рівні, опираючи його на ширшій основі та йдучи разом з 
созвучними елементами поступової Росії — в дусі дезидератів, які вислови
ли ми на адресу наших земляків в попередній статті. Чисельно беручи, 
українці на сім з ’їзді були представлені дуже слабо, але що супроти центра
лістичного напряму російських лібералів зав’язалася опозиція національно
стей пригнічених, яка мусила дати українським постулатам відповідне місце 
уже з огляду на саму чисельність української народності в Росії2, удалося 
перевести не тільки загальний постулат в дусі національної автономії, але й 
спеціальну резолюцію про скасування указу 1876 року.

Ситуація була в високій мірі характеристична. Як довідуємося, росій
ські ліберали переважно показали себе великими централістами, і націона
льні резолюції перейшли тільки завдяки союзові репрезентатів національ
них меншостей з соціал-демократами, що потребували союзників для пере
ведення своїх постулатів економічного характеру. Резолюції (наводжу їх в 
оригінальнім тексті) звучать:

"Признавая полную гражданскую и политическую равноправность всех 
народностей, входящих в состав Российского государства и право каждой 
из них на самостоятельное национально-культурное развитие, съезд нахо
дит необходимым, чтобы эта равноправность и это право были гарантиро
ваны основным законом государства и чтобы отдельным национальностям 
предоставлено было право создания учреждений, осуществляющих свобо
ду национально-культурного развития3.

Признавая, с одной стороны, общее политическое единство Российс
кого государства, олицетворяемое российским парламентом, и с другой —

1 Меморіал у шкільній справі появився в Росії друком тільки сього місяця, з приміт
кою, що підписів є вже п’ятсот і збираються дальші. Меморіал має бути предложений 
конституанті, коли потрапимо її діждати...

2 Великороси становлять меншу половину людності Росії. Але всі інші народності тіль
ки разом з у країнцями становлять більшість; приналежність українців до союзу меншостей, 
отже з сього погляду дуже цінна для нього. Головний речник національних меншостей на 
з'їзді всі заяви їх зачинав такими словами: "Мы представители угнетенного большинства 
населения Российского государства" думаємо так і так...

3 Дальші слова, до a linea, прийняті на жадання жидів, що домагалися також осібного 
сойму, але перевели тільки сю точку, що має запевнити їм можливість своїх культурно- 
національних інституцій.
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необходимость децентрализации государственного управления, съезд находит, 
что отдельным областям1 и народностям в территориальных границах, опреде
ляемых самим неселением, должна быть предоставлена автономия, основанная 
на особом для каждой области органическом статуте, выработанном ее собст
венным учредительным собранием, избираемым всеобщим, равным, прямым и 
тайным голосованием2, санкционированным всероссийским парламентом".

Як бачимо, резолюції дуже важні й раціональні, хоч і вони, як і всі успіхи 
на сім з ’їзді, мають лише чисто теоретичне значіння, не практичне. В дусі 
їх у другій половині цвітня подано український постулат на з ’їзді земських 
відпоручників, на руки І.Шрага, відпоручника чернігівського земства — 
наводимо його також в оригіналі:

"Представители различных местностей Украины, собравшиеся в Кие
ве 21 апреля, чрез уполномоченного ими гласного черниговского губерн
ского земства И.Л.Шрага имеют честь заявить настоящему собранию 
земских деятелей России следующее:

"Мы признаем необходимым немедленное осуществление в России 
основных начал политической свободы, установленных учредительным 
собранием, созванным на основе всеобщего, прямого, равного и тайного 
голосования. Но кроме того, в виду разноплеменности населения России 
и необходимости децентрализации управления, считаем чрезвычайно ва
жным обратить внимание собрания, многим членам которого несомненно 
придется участвовать в выработке основных законов обновленной Рос
сии, на то, что удачное и справедливое решение национального вопроса в 
огромной степени обусловит разрешение и многих других существенных 
вопросов государственной жизни и коренным образом отразится на 
благосостоянии всей России. Правильное же решение национального во
проса в России возможно лишь в том случае, если на предстоящем учре
дительном собрании будут выработаны начала такого государственного 
устройства, при котором национальные интересы украинской, как и вся
кой иной народности, будут осуществляемы в автономном сейме, а обще
государственные вопросы сосредоточены в общероссийском парламенте. 
При этом автономия украинской, как и всякой другой народности, опре
деляется особым органическим статутом, выработанным всем населени
ем данной автономной единицы, и гарантируется основными законами 
государства. Все живущие на данной территории, без различия национа
льности и пола, пользуются равноправием, гарантируемым основными 
законами страны".

1 Розуміються краї з дуже ріжнорідною людністю, яку тяжко розмежувати на націона
льні території, як Кавказ, балтійські губернії.

2 Дальші, кінцеві слова додано до резолюції національних меншостей при дискусії.
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Сю заяву підписали українці з Києва, Чернігова, Полтави, Харкова, 
Одеси, Катеринодара, Уманя та Вінниці. Не маємо докладніших вістей 
про дебати, а й резолюції з ’їзду оголошені тільки в коротких резюме1.

Резолюції з ’їзду журналістів показали, в якім напрямі повинні йти укра
їнці російські для осягнення своїх національних постулатів — іти консеквент
но й витривало. На жаль, тої консеквенції й витривалості, власне, не видко. 
При кінці цвітня ст. ст., напр., відбувся з ’їзд інженерів і техніків у Москві2, 
де виступили сконсолідованими групами інженери польські й литовські й 
перевели резолюції про повну автономію Польщі й Литви, з соймами в 
Варшаві й Вільні, вибраними загальним, рівним, безпосереднім і тайним 
голосуванням. Українських постулатів не було, як не чути їх було й по ін
ших подібних професіональних з ’їздах останніх місяців, так що з ’їзд жур
налістів поки що лишається майже виїмком, одиноким з ’їздом, де українці 
відповідно виступили — і показали, що могли б робити і чого не роблять — 
з браку організації, з браку енергії й горожанського почуття у переважної 
більшості.

Свобода зібрань, з ’їздів, організацій, не признана правительством фор
мально, але фактично в значній мірі допущена, толерована, взагалі дуже 
мало використовується російськими українцями, а тим часом такі з ’їзди, 
наради, організації, чи то самостійні, чи то як передвступні для широко 
практикованих тепер ріжних "всероссийских" з ’їздів, могли б бути незви
чайно добрим агітаційним і організаційним способом.

Далі, з ’їзди з ’їздами, а поза ними є інша, постійна, незвичайно важна в 
нинішніх обставинах трибуна — преса, і — Боже ж мій, Боже, як мало 
використовують її українці для своїх потреб дня! Навіть органи майже свої, 
ведені людьми, що зачисляються і признаються офіціально до українофіль
ських кругів, як мало вони мають української фізіономії — як мало в них не 
тільки України національної, але навіть України як області, з своїми геогра
фічними, економічними, культурними інтересами!..

З  виїмком кількох, переважно молодших людей, що стараються дійсно 
совісно сповнити сей обов’язок дня, як індиферентно, пасивно держать себе 
інші... Не хочу переходити до закидів поодиноким людям, але підступає 
сам до горла крик: "Де ви, передові репрезентанти, генерали й полковники 
українства, що не писали по-українськи, бо "не володієте" українською 
мовою, не брали участі в дотеперішнім науковім і літературнім руху на

1 Оголошенню резолюцій цензура починає робити трудності, і виривки з резолюцій 
з ’їзду письменників і журналістів тільки недавно, і то більш-менш припадково, прохопи
лися в ріжних органах. В опублікованих резолюціях з ’їзду земських відпоручників бачимо 
тільки загальну згадку про можливість обласних соймів, нічого більше.

2 Закінчився 24 цвітня.
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галицькім ґрунті, бо уважали, що "малорусский вопрос должен быть раз
решен на русской почве", — чому мовчите тепер, коли настала пора рішати 
його "на русской почве", коли прийшов час виясняти, пропагувати його на 
вашій звичайній російській мові, в таких близьких і милих вам російських 
ліберальних кругах? Чому не користаєте тепер із тих зв’язків, які в’яжуть 
вас із російськими ліберальними кругами, з ріжними органами російського 
лібералізму, щоб у них вияснити кривди, потреби й дезидерати українства? 
Поляки, що далеко менше потребують таких адвокатів, мають своїх при
ятелів у російській громаді, що з самого почуття справедливості старанно 
виясняють російській суспільності польські кривди й дезидерати; чому ж 
ви, що вважаєте самих себе українцями, українськими патріотами навіть, 
не спромагаєтеся бодай на таку роботу? Які перешкоди тепер вам заважа
ють? Чим покриваєте ви перед своєю совістю, перед людьми, що вас окру- 
жають, свою пасивність, свою байдужість супроти своєї суспільності, сво
го народу? Чим оправдаєте ви своє недбальство в критичнім часі, коли 
земля горить під ногами й Україна може безповоротно бути поминеною гіри 
перестрої відносин Росії?

II

Резолюції з ’їзду журналістів (так само і той постулат українців на зем
ський з ’їзд) роблять дуже важну поправку до конституційних планів росій
ських лідерів. Сі стоять вповні на централістичнім принципі.Звісний про
ект кружка "Освобождение" не зробив з того ніяких виїмків. Редактор 
"Освобождения" Струве, видаючи його, заявив, що мусить бути зробле
ний виїмок — для Польщі. Резолюції з ’їзду журналістів ставлять справу 
ширше, жадаючи взагалі національної й обласної автономії. Але сю точку 
треба ненастанно виясняти й пропагувати далі, щоб вона була присвоєна 
суспільністю, ввійшла в її плоть і кров. Того ще нема; не видко впливу сих 
резолюцій на напрям ліберальних кругів Росії, а той же Струве в останнім 
числі "Освобождения" (ч. 69—70) навіть виразно виступає против того, 
аби Україну, Литву, Кавказ ставити в самоуправі нарівні з Польщею.

Досі на дві точки звернена головна була увага в російській пресі. 
Перша — що народна репрезентація має бути оперта на загальнім, рівнім, 
безпосереднім, тайнім голосуванні; по-друге — що се представительство 
мусить мати не дорадний, а рішучий голос. Притім, одначе, все говорило
ся тільки про центральний всеросійський парламент, і його, на звичайний 
європейський взір, представляють собі з двох палат — депутатів народу 
і відпоручників земств і міст. Справа місцевої самоуправи лишається на 
боці, а в самоуправі обласній вилом роблять головно Польща й Литва: 
лишається зовсім на боці, як осібне тіло, Фінляндія.
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Справу відносин парламенту до державної власті можемо лишити на 
боці: вона поставлена добре, й російська поступова суспільність поведе її 
добре й сама. Але щодо організації парламенту, то передовсім^уже двопа
латний устрій його не може бути признаний раціональним. Ного можна 
допустити щонайбільше як компроміс з домаганнями консервативних пар
тій, але не ставити як постулат поступовців. В конституційнім житті верхня 
палата давно показала себе як інститут негативний, гальма народоправст
ва, і нема чого її наново заводити. Коли ж тим хочуть дати в парламентар
нім житті участь елементам, які при виборах загальних і рівних не можуть 
мати відповідального голосу, то на се є інша дорога — про неї нижче.

Тим же бажанням — дати певним, більш культурним елементам біль
шу можливість себе проявляти — подиктовано, очевидно, вилучення з ви
борчих округів міст і призначення для міських виборчих округів меншого 
числа людності, ніж для округів позаміських. Се обниження чисельної нор
ми для міст становить уже нарушения принципу рівного голосування, і притім 
нарушения малораціональне, бо ніяких особливо пожаданих результатів не 
осягає. Ще сильніше нарушає принципи загальності й рівності виключення 
жінок з виборчого права.

До останнього часу на сій точці було сильне вагання — чи жінки также 
мають мати право активного й пасивного вибору (вибирати й бути вибра
ними). Тепер в поступових кругах більшість рішучо висловлюється за сим 
правом. Властиво про се не повинно бути навіть спору й мови. Голосячи 
рівне й загальне право голосування, ніяк не можна виключити з сього права 
жінок. Коли рівне право дається неписьменному селянину і чоловіку з уні
верситетськими студіями, то як можна не зрівняти в правах селянина й 
селянку, інтелігентного чоловіка і його жінку або не дати жінці з вищими 
студіями того права, яке має неписьменний робітник? Тим більше, що є 
місцевості й обставини, де якраз жінки ведуть господарство, несуть тягарі 
податків і т.ін., тимчасом як чоловіки не живуть по селах, пробуваючи чи то 
в службі, чи на иромислах (напр., козацькі області), а окремі випадки, де 
якраз жінка репрезентує сім’ю й утримує її, стрічаються на кождім місці.

Обстаючи при одинокім, всеросійськім парламенті, приходиться, щоб не 
розширяти його до безконечності, робити великі виборчі округи й держатися 
репрезентації більшостей. Дотеперішні проекти, щоб не вийти за цифру 600 
депутатів для парламенту, мусять визначати округи з 250 до 300 тис. людно
сті; з сильним зростом людності, який має Росія, округ скоро ще більше 
зросте, але й округ 250—300 тис. уже дуже великий і невигідний. Організу
ючи представительство в обласних соймах, можна значно зменшити виборчі 
округи, а й саму репрезентацію зробити більше пластичною й уліпшеною.

Се дуже важно, а бажане тим більше, що одинокою репрезентацією все
російський парламент однаково не лишиться. Що деякі території дістануть
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свої обласні представительства, в тім ніхто не має сумнівів. Отже питання 
тільки в тім, чи сі території будуть виїмком, чи ціла Росія буде організована 
по системі обласної національно-територіальної самоуправи? З  тих причин, 
на які я вказував у попередній статті й які за сей час не раз підносилися й 
роз’яснялися, українці й всі інші недержавні народності повинні змагати до 
того, щоб ся обласна самоуправа не була привілегією тільки декотрих націо
нальностей, але щоб на основі самоуправи національних територій була орга
нізована вся Росія. Бо тільки децентралізація може забезпечити успішний 
економічний і культурний розвій провінцій, і тільки організація самоуправи 
на національній підставі, в територіях національних, може знейтралізувати 
чи звести до найменших розмірів національну боротьбу, зробивши націона
льність тим, чим вона повинна бути, — підставою, ґрунтом економічного, 
культурного й політичного розвою, а не об’єктом боротьби.

В такім разі безпосереднє представительство людності загальними ви
борами переноситься в обласні (національні) сойми, а центральний парла
мент міг би обсилатися  ними — складатися з їх відпоручників. Тільки 
се обсилання може бути допущене під одною кардинальною умовою, недо
держання якої робить обсилання парламенту (посереднє представительст
во) дуже небезпечним і шкідним. Власне, відпоручників до парламенту 
мусить вибирати не більшість сойму, а самі члени його в певній пропорції, 
”по певному ключу". Коли, напр., уставлено, що на чотири члени сойму 
має бути висланий один відгюручник до парламенту, то полишається самим 
членам сойму, аби кожді чотири вибрали собі одного відпоручника до пар
ламенту свобідним порозумінням. В такім разі кожда найменша група, ко- 
ждий відтінок у напрямах кождого сойму може бути відданий в складі парла
менту, і він буде представляти собою не відпоручників більшостей сойму, а 
репрезентацію відпоручників, в зменшенім масштабі, всього загалу держа
ви. В такім разі посередність (двостепенність) не шкодить пластиці предста
вительства, а тим часом дає можність осягнути дуже важні користі — 
менші виборчі округи і уліпшені форми представительства. Коли виборчий 
округ до парламенту мусив би містити [від] 250 до 300 тис. людності, ви
борчий округ до сойму може не переходити за 100 тис. людності, а в тім 
виграє свідомість участі виборців у виборі, зростає їх інтерес до виборів, 
може бути осягнена більша одностайність в складі округу і ті уліпшені фо
рми представительства, до яких перейду слідом.

Загальний закон повинен уставити minimum такої самоуправної терито
рії. Дуже високих вимагань ставити їй нема причин: в Європі є чимало авто
номних провінцій з людністю нижче мільйона, й не чути, щоб се їм робило не
вигоди — думаю, що вище мільйона нема що й піднімати такого minimит-у. 
Одноцільна територія з людністю вище одного мільйона, в котрім певна на
родність творить основу, становлячи сильно виражену більшість, eo ipso по
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винна бути вилучена в осібну провінцію, з осібним соймом і самоуправою. 
Ставити вилучення такої провінції й надання їй самоуправи в залежність від 
дозволу центрального парламенту чи — що те саме — від осібного закону, 
ухваленого сим парламентом, — значить непотрібно утрудняти сю справу. 
Досить простого констатування на підставі загального закону.

Так само загальний закон повинен означити відносини таких обласних 
соймів до центрального парламенту, до органів місцевої самоуправи, і 
minimum соймових компетенцій. Як такий minimum представляється мені: 
шкільництво, справи просвітні, санітарні, філантропійні, нагляд і опіка над 
промислом, концесії на фабрики та промислові і фінансові товариства й ін
ституції, дороги, поліція, право висилання своїх відпоручників до вищих 
інстанцій адміністраційних і судових: то значить, що, напр., як шкільні ради 
дотепер складалися з відпоручників виборних і іменованих, так само б по
винно бути з окружними судами і адміністраційними тілами, що відповіда
ли б нинішнім губернським правленіям, казенним палатам і т.ін. Се minimum, 
яке мусить мати місце і в найменших самоуправних областях. На територі
ях більших і участь сойму в адміністрації повинна бути ширша: інакші суми 
компетенцій повинні, самою річчю, бути приложені до територій з людніс
тю в мільйон люду і на такій, що має її п’ятнадцять мільйонів. Само собою 
розуміється право самооподаткування. Пожадана автономна організація 
не тільки інших конфесій, але і православних церков національних, в грани
цях племінних територій (великоруської, української, грузинської й ін.).

Соймове представительство областей мало б бути організоване на під
ставі загального, рівного, безпосереднього й тайного голосування. Ся норма, 
розуміється, не ідеальна, але, як математично проста, вона, при певних хи
бах, має й свої добрі сторони й повинна бути прийнята, тим більше, що ідеаль
нішої й не можемо наразі вказати. В Галичині виборці попеклися на тайнім 
голосуванні. Жадали його на місце явного, а коли його заведено, виявилося, 
що при повній деморалізації адміністрації, яка в своїх руках держить вибори, 
тайне голосування дає можність надужить ще гірших (крадіж голосів з вибор
чих урн), а має також великі невигоди, коли між виборцями багато непись
менних. Запобігти сим невигодам, одначе, можна, поставивши принцип, що 
бюро виборче складається з відпоручників партій, які ставлять кандидатів, з 
простою участю правительственого комісара. А  для потреб неписьменних 
можуть бути заведені бюро з виборних заприсяжених членів.

Організація представительства в менших областях дає можливість уліп- 
шеної репрезентації, певних поправок до репрезентації рівної й загальної, 
які при одинокім всеросійськім парламенті дуже трудно перевести, тому що 
вона привела б до незвичайного збільшення числа репрезентантів. Я ува
жаю потрібним трохи спинитися над сею справою. Одна з хиб репрезента
ції, опертої на загальнім і рівнім голосуванні, та, що при нім зістаються в
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незначній меншості ріжні елементи суспільності, яких погляди й інтереси, з 
огляду на інтереси культурного розвою краю, повинні б знайти свій вираз в 
його репрезентації. Давніші конституції аж занадто багато давали голосу 
певним привілегійованим кругам, і се збудило, як опозицію, постулат загаль
ного й рівного голосування. Але в противну крайність не треба впадати: 
певні елементи, хоч і не ті саме, якими опікуються давніші конституції, не 
повинні бути позбавлені голосу при рівнім загальнім голосуванні. Розумію 
передовсім інтелігенцію, то значить круги людей з вищим науковим чи куль
турним цензом, які в значній мірі стоять поза чисто класовими чи професі
ональними інтересами: такі круги, не зв’язані чисто класовими інтересами, 
в Росії, безперечно, існують і своєю участю в парламентарнім житті мо
жуть бути корисним, нейтральним, об’єктивним елементом супроти боротьби 
матеріальних і класових інтересів, котра сама по собі не може гарантувати 
справедливого і розумного розв’язання справ. Далі, не можна відмовити 
певним професіям права мати голос у парламентарнім житті. Репрезентанти 
ліберальних професій, як лікарі, учителі, духовенство, і такі групи, як куп
ці, ремісники, робітники, промисловці, земельні властителі, повинні мати 
своїх відпоручників, вибраних їх організаціями, палатами, товариствами, не
залежно від того, що певні члени сих груп і професій мо жу т ь  пройти (а 
можуть і не пройти) як вибранці певних територіальних округів загальним 
голосуванням. Тим більше, що як репрезентанти загалу вони морально 
обов’язані до оборони інтересів загалу, а не своєї професії. Тільки ся 
репрезентація інтелігенції й професій мусить зостатися в певній меншості 
супроти репрезентантів з загального вибору (напр., не більше 25% загаль
ного числа); їх пропорцію мав би уставити загальний закон.

Коли б могло кому здаватися неможливим мати в дійсності репрезен
тацію інтелігенції, то мушу сказати, що на практиці се зовсім не так трудно. 
В значній мірі сюди підійшли б відпоручники університетів і інших вищих 
шкіл, відпоручники учителів середніх і нижчих шкіл, лікарів, адвокатів і 
т.ін., а окрім того, можна дати право репрезентації науковим, просвітним і 
культурним товариствам. В кождім разі ся система здається мені практич
нішою й раціональнішою, ніж практиковані дотепер — як система куріаль
них виборів, як система плюрального голосування, де особам з вищим нау
ковим цензом, напр., дається при виборах два голоси замість одного, як 
система вірилістів — депутатів з уряду. Напр., в австрійських соймах засі
дають з свого уряду єпископи, ректори університетів, академій. Але вибра
ні певними професіями спеціальні відпоручники можуть далеко ліпше бути 
їх парламентарними репрезентантами, ніж дані урядові особи. Нарешті, 
участь репрезентантів інтелігенції й професій в загальній соймовій репрезен
тації далеко наручніша, ніж творення другої палати, з певною конкурен
цією в правах з першою палатою, — чи буде ся друга палата зложена з
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іменованих правительством визначних людей науки, штуки, промисловців, 
властителів і т.ін., як практикується в ріжних європейських державах, чи 
то з відпоручників земств і городів, себто шляхти і капіталістів, властиво, 
як проектують російські проекти.

Другою пожаданою поправкою уважаю репрезентацію меншостей. Те
перішня система виборів репрезентує тільки більшості. Меншості, навіть 
дуже значні — хоч би їм забракло тільки одного голосу, зостаються без 
репрезентанта. З  того часом можуть виходити такі результати, що партія, 
в дійсності найбільша, в парламенті чи в соймі може опинитися в незначній 
меншості. Може се показатися неймовірним, але се вповні можливо. Напр., 
в певній провінції фабричний робітник, з соціально-демократичними пере
конаннями, розлитий по всіх виборчих округах, і в загальній сумі відданих 
при виборах голосів цілої провінції він займає перше місце. Але в кождім 
поодинокім окрузі більшість здобувають кандидати сполучених лібераль
них і буржуазійних груп, і соціал-демократи не проходять зовсім до сойму 
або проходять у дуже незначній меншості. В подібній ситуації були за дав
ніх часів, напр., наші галицькі радикали, що самі своїми силами ні в однім 
повіті не спроможні бували осягнути більшості, але в загальній сумі мали 
дуже поважне число голосів. Ся хиба репрезентації більшостей відчуваєть
ся, і давно вже являється дезидератом репрезентація меншостей — то зна
чить, щоб, окрім більшості, мала свого депутата також та партія, яка хоч не 
мала більшості, але здобула значне число голосів на виборах. Хоч се й не 
переведене досі на практиці, але таке переведення не дуже трудне1. Напр., 
признається, що з даного виборчого округу має бути два депутати, один 
депутат більшості, другий депутат меншості. Окрім тої партії, що дістала 
більшість, уважається вибраним депутатом також той кандидат, що дістав 
найбільше голосів по кандидаті більшості: коли він дістав, напр., щонайменше 
7 4 всіх голосів. Можна зробити репрезентацію ще пластичнішою, признав
ши виборчому округові трьох кандидатів, то значить, окрім репрезентанта 
більшості, дати репрезентантів двох меншостей, які б мали не менше як по 
у 5 всіх голосів і т. ін.2 Річ очевидна, що така репрезентація далеко докла
дніше б віддавала настрій і течії в суспільності, а окрім того, ослабляла б і

1 Тепер, при останніх виборах до парламенту в Галичині се представительство меншо
стей уже переведене в життя. Хоч заведене не з мотивів об’єктивної справедливості, а в 
інтересах привілегійованої польської меншості, воно все-таки матиме ту користь, що дасть 
можність випробувати сей принцип на практиці.

2 В деталі сеї системи не входжу, бо не маю певності, щоб сі поправки мали шанси до 
переведення в Росії, коли взагалі хапаються найпростіших форм представительства, аби 
лише допняти конституційних форм. Сі поправки тому можуть здатися утрудненнями спра
ви. Але будувати відразу легше, як потім перебудовувати, а трудності не так великі і легко 
можуть бути поборені.
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напруження виборчої боротьби, що тепер мусить хапатися всіх способів, 
аби конче осягнути більшість.

Такі поправки можливі тільки при організації представительства в мен
ших областях, бо вони дуже збільшають число відпоручників. Напр., для 
України, приймаючи її територію з людністю ЗО міл., а виборчий округ 
150 тис., мали б ми при двох депутатах від округу (одного від більшості і 
одного від меншості) 400 депутатів; до того коло ста депутатів товариств і 
професій — разом коло 500: се число вповні можливе. Тим часом при всеро
сійськім парламенті, тим способом організованім, вийшло б яких 2500 депу
татів. Прийнявши норму, що чотири депутати сойму висилають до централь
ного парламенту одного відпоручника, всеросійський парламент при такій 
поліпшеній репрезентації мав би коло 600 депутатів — саме так, як проекту
вали російські плани конституції для парламенту з округами 250—300 тис.

З  сформуванням автономних областей тратять всяку причину свого існу
вання губернії як райони адміністраційні і самоуправні. І взагалі теперішні гу
бернії, являючися цілком припадковими бюрократичними комбінаціями, не 
відповідаючи ані національному, ані економічному, ані навіть історичному поді
лові, ре мають ніяких причин бути заховувані. На національнім принципі, то 
значить, зв’язуючи громади на підставі національності людності, повинні бути 
організовані дрібніші округи самоуправи й адміністрації ("мелкая земская еди
ница", "всесословная волость"). На тім же принципі сі дрібніші округи мають 
лучитися в виборчі округи, а виборчі округи, коли вони будуть невеликі, — 
в ширші території (в тім роді, як теперішні повіти чи більші), що служили б 
адміністраційними округами, з органами самоуправи, які скупляли б у собі 
самоуправу дрібніших самоуправних округів. Місцевим громадам самоуправа 
мусить бути забезпечена загальним законом, так само і тим дрібнішим округам. 
На чім мала б бути положена вага самоуправи — чи на тих дрібніших округах 
(волостях), чи на тих ширших округах (повітах) — се залежить від великості 
тих округів і їх відносин між собою. В кождім разі, думаю, їх можна поставити 
в тісну зв’язь між собою, допустивши, напр., що автономні органи ширших 
округів (повітів) складаються з відпоручників автономних зарядів менших 
(волостей), аби не множити безпосередніх виборів. Таким чином було б 
три ступені самоуправи й представительства: самоуправа громади; виборні 
управи менших округів (волостей) і обсилані ними управи ширших округів 
(повітів); обласні сойми й обсиланий ними центральний парламент.

Так представляються мені питання дня взагалі й спеціально щодо укра
їнців у Росії. Сі замітки послужать відповідно на звернені до мене запитан
ня і бажання, аби висловити свої гадки щодо конституційних постулатів у 
Росії з огляду на інтереси української людності.

1905, май
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Н А РУЇНАХ

Розгойдане море з високими хвилями, що, розколисуючися все далі й 
далі, розвивають в собі все більшу деструкційну силу, що приносить в сво
їм поході хвиля, вона ж чи інша готова знести з поворотним рухом, не ли
шаючи нічого певного, нічого тривкого. Такий образ нинішньої Росії. Дру
гий місяць живе вона вповні революційним життям, і даремно було б шука
ти в ній, як у всякій революції, якогось плану, якогось логічного розвою. 
По одній стороні, на місці одного давнішого правительства — кілька пра
вительств, з яких одно робить наперекір другому й перебиває його плани. 
По другій стороні — кілька опозиційних чи революційних течій, які схо
дяться тільки в своїм поборюванні старого режиму, а, зрештою, розходять
ся більше або менше в своїх цілях і напрямах, і се перехрещування течій, 
збільшаючи лише деструкційну енергію, дає дуже мало конкретного. Впра
вді, як в механічних процесах, сама рухова енергія викликає певні творчі 
процеси. Але ся творчість не стоїть в ніякій пропорції до сили енергії, яка 
тратиться в сім процесі. Все здобуте досі держиться тільки фактичним ста
ном речей, і не можна знати, що покажеться в активі "освобожденої Росії" 
при найближчім обрахунку.

Особливо ж малозначні здобутки українства в сім цілім, майже цілоріч
нім періоді боротьби за освободження, особливо в порівнянні з надіями, які 
покладалися на сю переломову хвилю вимученими до знетерпеливлення 
українцями Росії. Ся диспропорція викликає у більше вражливих почуття 
якоїсь тяжкої неудачі. Життя йде бурною хвилею — і мов минає українсь
кий народ з його змаганнями до виборення собі своїх національних прав. 
Так багато змінилося в порівнянні з тими обставинами, в яких жив він пе
ред двома-трьома роками, навіть перед роком. А так мало позитивного, 
конкретного принесли з собою ті зміни для нього. Переживши незвичайні 
завірюхи, нечувані страхи, живучи далі серед небувалої дезорганізації, він 
не може в своїх активах вказати нічого певного й по сей день.

Супроти того розбиття й атрофії, в якій українська суспільність, завдя
ки гірким своїм обставинам, вступила в сю переломову хвилю, не можна від 
сього знеохочуватися чи укладати якісь безнадійні гороскопи на будуче. 
Але факт зостається фактом, що конкретними здобутками досі українство 
ще не може похвалитися.

Від грудня 1904 року почавши, коли появилися з правительствених сфер 
перші заяви, що віщували знесення заборони українського слова, українська 
суспільність почала нетерпляче чекати того знесення. Але в вересні 1905 р. 
таке знесення в правительствених кругах вже признано "несвоєвременним". 
Правда, тодішній правительствений напрям перейшов потім через сильну
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катастрофу, і, як зачуваємо, тепер пішов з тих кругів такий пароль у місцеву 
адміністрацію, щоб "малороссийскому наречию препятствий не чинить". Але 
не сталося нічого такого, щоб формально й виразно здіймало з українського 
слова дотеперішні обмеження. Не кажучи про можливість всяких реакцій, 
уже саме адміністративне "усмотрение" вповні держить в руках ключі до укра
їнського слова, а "временные правила о повременной печати", в яких нібито 
міститься знесення всіх ограничень, повні таких прогалин, неясностей і крючків, 
що українське слово розкріпощеним, принаймні до вияснення правительст- 
веної практики, уважати ніяк не можна.

Не перемінилося ніщо і в інших сферах. Українське слово в школі, в 
церкві, в суді, в адміністрації не поступило і кроком наперед. Польська 
мова заводиться в школах "Царства Польського" і навіть на Україні, але 
українська — ніде. В сільській адміністрації серед польської людності має 
заводитись урядування польське, але в українських територіях "Царства 
Польського" лишається урядування російське, а про українські губернії нема 
й чутки про якісь зміни. Правительство стало на давнім становищі, що для 
українців великоруська мова — "общерусский" язик — має далі заступати 
місце їх рідної мови, й всі петиції, представлення, меморіали, чи то з укра
їнських, неофіціальних, чи то з власних офіціальних сфер (як представлен
ня академії або київського генерал-губернатора) досі не зробили виразних 
перемін в сім напрямі правительственої політики.

Не видно значних успіхів і на другім фронті, на який звернені були 
заходи українців: в популяризації української ідеї серед поступової росій
ської інтелігенції. Правда, і в сім напрямі, як і на правительствену адресу, 
українські заходи не визначалися ані відповідною енергією, ані консеквент- 
ністю та плановістю, мали характер в значній мірі уривковий. Але певні 
українські круги, особливо з лівобічної України, все-таки звертали пильну 
увагу на задержання контакту з партією земців, т. зв. конституціоналістів- 
демократів, і дуже уважали на те, аби не вийти з рам їх тактики. Результат, 
одначе, той, що з дневного порядку більше крайніх течій українське питан
ня зникло вповні — мовляв, аби національні питання не заважали, не від
тягали увагу від загальніших і важніших питань дня. А  партія земців-кон- 
ституціоналістів, боячися, що ідея національно-територіальної автономії 
може стрінутися з опозицією в ширших кругах (під окликом охорони ціло
сті держави), також постаралася усунути зовсім сю дражливу точку. Од
наче й перші, й другі робили виїмок для поляків, підносячи постулат авто
номії Польщі, з нагоди заведення там стану облоги, хоч з консеквенції тре
ба було жадати тільки відкликання виїмкових законів, а питання автономії 
на пізніше полишити, коли з тактичних мотивів взагалі усувається з днев
ного порядку питання національних автономій. Тут, одначе, свідомо чи не
свідомо, проявився давно звісний поділ національних питань на симпатичні
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й несимпатичні серед російської суспільності. Симпатизувати з польським 
питанням стало загальноприйнятим серед неї, українське ж питання не мало 
тут симпатій ніколи.

Взагалі слабо орієнтуючися в тих національних питаннях, поступова 
російська суспільність з пієтизму до традицій польської свободолюбності й 
боротьби з старим режимом обдаровувала польські змагання повною й не
роздільною симпатією, а українські здебільшого уважала неоправданими, 
малосерйозними претензіями. Змагання поляків до автономії Королівства 
в його теперішніх границях приймалися з загальним співчуттям, а вказівки 
українців (й інших), що се Королівство в теперішніх границях не совпадає 
зовсім з поняттям польської етнографічної території й містить (на сході) 
території з масовою людністю українською (а далі, на північ, — білорусь
кою й литовською), — приймалися з неувагою, трактувалися зневажливо 
або ігнорувалися. Заходи латинських ксьондзів коло перетягання на латин
ство і польщення української чи білоруської людності, що завершувало їх 
плани, розпочаті заведенням унії, в російських кругах покривалися покро
вом релігійної толеранції. Пригадки ж українців, що, виходячи з принципу 
толеранції, треба б відновити силоміць знесену унію, яка була місцевою 
народною вірою в останнім столітті, — приймалися там з виразною анти
патією, ніби якісь клерикально-реакційні забаганки. І так далі.

Щирі старання українських груп іти в лад російським лібералам і їх так
тиці, нічим не зражати їх помогли мало, й на осіннім московськім з ’їзді 
земців (у вересні 1905 p.), як кажуть справоздання, можна було чути з уст 
першорядних репрезентантів російської ліберальної науки ("тоже мало
россов") виводи, що українська мова тільки "наречие", що українець Го
голь — "великий русский писатель", а великорос Тургенев зістається 
великим писателем і для України і т. д., і тому про автономію України не 
може бути й мови. А для поляків і далі робляться виїмки, "не в пример 
прочим", і їх ставлять в привілегійоване становище поруч "русского наро
да", хоч вони ніколи не питали доріг у російських лібералів, не журилися їх 
тактикою й вели свою національну політику, не уважаючи, чи вона "совпа
дала" з політикою російських кругів.

І власне тому! Безоглядність польської національної програми, витри
валість поляків в ній і рішучість, з якою вони ставили її, призвичаїли росій
ських лібералів дивитися на Польщу як на осібне царство, механічно зв’я
зане з Росією, де росіянам нема що робити. Поляки завсіди дивилися на 
російську культуру як на чужу, накинену їм. Коли російську мову й науку 
силоміць завели в польські школи, польська суспільність бойкотувала ро
сійську культуру, умисно не читала російських письменників, хоч вони здо
бували собі світовий розголос, згори і з легковаженням дивилася на росій
ську науку, ігнорувала її твори, як "тульські самоварчики", й не брала
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ніякої участі в російськім літературнім і науковім руху. Супроти диспро
порції, в якій стояла культура й наука польська до російської, се були край
ності, смішні, некультурні, шовіністичні. Але в російських поступових кру
гах їх пробачали полякам, шануючи їх прив’язання до свого й опозицію 
насильству. І тепер, невважаючи на сі крайності польського націоналізму, 
російські гірофесори-поступовці в Варшаві обстають за полонізацією уні
верситету й середніх шкіл, а студенти-росіяни просять міністерство, аби 
перевело їх в інші університети й політехніки, щоб не стояти на заваді поло
нізації варшавських вищих шкіл.

Українці ж в переважній більшості з усіх сил, з запалом і щирістю, "не 
щадя живота и до последней капли крови", тягнули колісницю російської 
літератури й науки, російської "гражданственности" й революції. Вони по
стачали великоруській літературі великих письменників і заявляли, що слі
дами Гоголя повинна йти українська народність взагалі. Вони присягалися, 
що великоруських письменників уважають общерусскими й не можуть собі 
представити, щоб українці могли розвиватися на якійсь іншій культурній 
підставі, як не "общеруській". Вони старанно збагачували чи науковими 
творами, чи quasi-науковим компостом російську науку й заявляли, що, 
маючи готову "общерусску" науку й наукову мову, було б абсурдом україн
цям "кувати" свою наукову мову й тратити сили на витворення своєї науки. 
Вони заповняли своїми людьми ряди революційних російських партій і ра
зом з ними кидали анатему на всякі українські національні змагання, що 
підривають ширші, космополітичні завдання революції, в ім’я котрих Укра
їна повинна розтопитися нібито в загальнолюдській, а в дійсності — в 
великоросійській масі. Не кажу вже про кадри педагогів-українців, що 
"с остервенением" виганяли з уст українських дітей українську вимову й 
душу свою полагали за вірність букві "і;" і російській літературі. Тим мен
ше про ріжних адміністраторів-землячків, що в ріжних сферах доходили 
"до кореня" й винищували до найглибших основ усякі прояви опозиції, на
ціональні почуття і т.д.

І що ж? Не диво, що, бачивши цілі покоління українців у вірній службі 
"не токмо за страх, но и за совесть" російській літературі, культурі, держав
ності, всуміш з великоросами, від яких вони звичайно відріжнялися тільки 
"хахлацьким" прононсом і щонайбільше — коханням в салі й наливках, — 
бачивши се, не тільки правительство російське, а й суспільність тепер з не
охотою чує розмови про культурні й політичні потреби українського народу, 
про українську автономію. Адже не говорячи про тих ріжних "тоже малорос
сов", старше покоління українських патріотів, т.зв. українофіли, всю свою 
енергію уживали, аби "удавати, що їх нема", і дійсно дійшли в тім до такої 
віртуозності, що й справді їх не було ні по чім знати, й дійсно так, як би їх не 
було. Відкинувши всякі політичні постулати й проголосивши, що українська
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ідея повинна розвиватися виключно на культурнім ґрунті, вони і в сій культурній 
сфері так старанно пообліплювали її фіговими листками, так міцно забинту
вали її всякими "главотяжами й убрусцами", укриваючи й вирівнюючи все, 
що могло б разити око репрезентантів офіціальної народності, що бідна 
українська ідея могла не розвиватися, а тільки завмирати, та й дійсно завми
рала в сій сфері з року на рік, дійшовши до того, що в кругах людей, які 
поставили головною метою українства дослід і піддержання історичної тра
диції, приходилося констатувати, що української історіографії нема — й нема 
кому навіть зладити оказійної статті з історії або написати відзив про етно
графічну збірку. Се в кругах людей, що звели українство до поняття "етно
графічної партії", як її прозивали! Зате в сих українофільських кругах не
устанно повторялося, що українство може розвиватися тільки на російськім 
Грунті, в тісній та нерозривній зв’язі з "русскою" культурою. На поміч уся
ким хитрим доводам від власного розуму уживано тут і покликів на уміркова- 
ні погляди Костомарова, і на авторитет Драгоманова, що як ненаручний був 
українським культурникам політичним характером, надаваним українству, так 
благопотребним був своїм прив’язанням до російської культури й дуже скром
ними національними вимогами для українства. На їх авторитет покликували- 
ся в українофільських кругах на поборення всяких "крайніх" українців, і мо
жна сподіватися, що аж тепер сі єретики стануть "любезні" всяким против
никам крайностей українства поміж російською суспільністю, як прийдеться 
гамувати українські "крайності".

Великоруським ученим і публіцистам можна було зовсім не реагувати 
на всякі прояви українства. Коли хтось хотів вивести українство за межі тої 
скромної лояльності антикварно-етнографічної ролі, в яку поставили його 
українські "культурники", "українофіли", — сміло можна було полишити 
"поскромлення" його самим українцям. Можна було наперед знати, що 
коли якийсь українець попробує поставити, припустім, поняття української 
історії більш виразно й консеквентно та відмежувати її від "історії России", 
то знайдеться-таки свій брат — не якийсь ренегат, а навіть "українофіл" і 
"український патріот", який зараз не промине оказії зробити докір необач
ному історикові за прогрішення, яке він допустив, відступивши від поглядів 
єдино авторитетних для всіх вірнопідданих російської культури російських 
істориків. Коли знайдеться якийсь відважний публіцист, що попробує від- 
граничити сферу інтересів українського народу й зазначити ті права, які 
повинні служити йому на українській території, — його зараз украсять 
"свої" ж "земляки" епітетами шовініста. А всякий поклик не служити чу
жим богам буде стрінений окриками про "нетерпимість" як проповідь "на
ціональної виключності" І Т .Д ., і т.д.

Український народ так довго, протягом століть, волею і неволею (більш 
неволею в кож дім разі) віддавав свої сили, здібності, капітали на службу
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великоросійському народу, що гадки про його осібні інтереси, про життя 
його для себе самого готові здаватися трохи не бунтарськими або й зовсім 
бунтарськими дуже багатьом і багатьом. Я вже не буду нагадувати, що всі 
ті підстави культури матеріальної й духової, права, суспільного й політич
ного укладу, які лягли основою життя великоросійського, а в дальшій лінії 
тої "общерусскої" культури, суспільного життя, державності — були вироб
лені українським народом і прийняті від нього великоросійським. Зате по
вторю тільки тезу, стільки раз висловлювану оборонцями общерусскості, 
що нинішня великоруська культура, література, навіть літературна велико
руська мова була витворена при значній участі українців, або, як залюбки 
кажуть ті оборонці, — спільними змаганнями "обох руських галузей". На 
сій підставі вони великодушно позволяють і поручають українцям уважати 
великоруську культуру, літературу, язик також і своїми і радять задоволяти- 
ся сею ілюзією, не тратити сили на те, щоб виплисти ще наверх, а, спусти
вшися спокійно на дно, далі служити "питательним матеріалом" для обще
русскої (великоруської) культури. Взяти щось з поляка для тої обще
русскості ніколи не удавалося й про се був час відложити всяку гадку. Але 
втратити такого щирого й корисного помічника, яким був українець, пус
тити його на волю, аби жив своїм домом і для себе, се вже зовсім що інше! 
Тим більше, коли не знати ще, кого брати за показник правдивого укра
їнства — чи тих вірних слуг російської культури й державності, чи 
речників української окремішності?

Нема сумніву, що звідси — чи свідомо, чи несвідомо — плине та не
приязнь до всяких розмов про інтереси українського народу, про його са
мостійний розвій, про автономію України й т.д. Всі ті закиди сепаратизму, 
виключності, шовінізму, узькості, які готові стрінути на кождім кроці всяку 
виразнішу гадку про оборону інтересів українського народу, ідуть відси.

Ся неприємна перспектива, очевидно, чекає й далі всіх, хто схоче сер
йозніше й виразніше виступати в обороні тих інтересів. Всяка така рішучі
ша постава занадто сильно відбиває на тлі байдужності чи дипломатичного 
промовчування старших поколінь і легіонів тих "тоже малороссов", що й 
тепер прикрашають собою ріжні "общерусскі" сфери. Попередня байдуж
ність і сучасна розтіч української суспільності приготувала, дійсно, дуже 
неприємне положення для тих, хто хотів би зірвати з старою традицією 
"удавання, що нас нема"! Але через сей поріг їм невідмінно прийдеться 
переступити, і гірку чашу, що перед ними стоїть, — прийдеться випити, 
коли вони мають міцну постанову зняти з української ідеї тісні бандажі й 
дати їм можність розвою. Тільки сила й щирість переконання, що дає лю
дям відвагу й смілість без компромісів і замовчувань поставити свої погля
ди й жадання, ні на кого не оглядаючися, — може здобути признання й 
поважання для нового українства. Надію пронести українську справу під
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полою общерусского лібералізму треба покинути: трохи се справа завели
ка, аби її можна було таким делікатним способом пронести. Політика по
клонів і реверансів на всі боки — й до московських лібералів, і петербурзь
ких революціонерів, і варшавських клерикально-консервативних націона
лістів вроді Сенкевича, котрому ще недавно розмахнулися з чолобиттям 
київські українці, — не придасться ні на що. Проминають часи аморфного 
лібералізму, коли під кількома загальними фразами укривалися найріжніші 
течії й змагання. Течії виріжняються все виразніше, й кождого питають або 
запитають зовсім виразно і по пунктах: ' како в^руеши?"

Ідея відродження України на широких демократичних і свобідних під
ставах має занадто стару й поважну історію, аби потребувала здавати ще 
екзамен перед російською чи польською екзаменаційною комісією для одер
жання диплома поступовості чи ліберальності. Ідея оборони робучих мас 
була її невіддільною частиною; протест проти гніту й автократизму, брак 
усякої національної виключності, ідея рівноправного братства народів — 
логічними постулатами її розвою. Хто сього не бачить, того можна просві
тити логічним і ясним, енергічним і безоглядним розвоєм українських по
стулатів і помирити з ними своєю щирістю в сих постулатах та власним 
поважанням до них, а не приладжуванням їх до чужих програм, до чужих 
тактик — тим більше, що при теперішній диференціації однаково не можна 
бути милим усім разом.

Українці ріжних напрямів і поглядів повинні знайти між собою той се
редній термін своїх спеціальних національних домагань, які не можуть бути 
осягнені без їх власних старань і заходів, і повинні кождий з свого боку і 
становища пропагувати сі постулати в своїй суспільності і в близьких йому 
партійних кругах чужонародних. Такими постулатами уважаю: територіа
льно-національну автономію України при загальнім федеративнім устрої 
Росії; переведення української мови в усіх інституціях і органах управи на 
українській території від найнижчих до найвищих; забезпечення всяких 
можностей і засобів для українського культурного розвою і знесення вся
ких перешкод; усунення використування України й її засобів на цілі для неї 
чужі й непотрібні. Підставою для таких постулатів являється: признання 
української народності окремішною й самостійною національною одини
цею, якій не повинні ставитися ніякі ограничения во ім’я мовбито її меншої 
культурної вартості чи близького споріднення з якоюсь іншою народністю; 
признання, що українській народності на її етнографічній території повинні 
бути дані всякі такі права, свободи й можність розвою, які мають на своїй 
території інші народності, поставлені в ліпші обставини.

Сі принципи й постулати не пересуджують, як в сих рамах мають уло- 
житися економічні чи суспільно-політичні відносини, про що прийдеться 
ще довго говорити й договорюватися супроти ріжниць в поглядах; в теперіш



320 ЗБІРНИК СТАТЕЙ "ЗБІЖУЧОЇХВИЛІ"

ній хвилі кождий долучить сі національні постулати до тих соціальних чи 
політичних постулатів, яких держиться. Не містять в собі сі принципи й 
постулати також ані проповіді національної виключності й ворожнечі до 
інших народностей і культур, ані планів відірвання України і нарушения 
одності держави, що страшить тепер багатьох: про се вже говорено багато, 
що задоволення територіально-національних потреб тільки скріпить зв’язь 
українського народу з іншими, вигладить непорозуміння й усуне ґрунт для 
ворожнечі, і про се ще поговоримо іншим разом. Тепер же я хотів би тільки 
піднести, що вироблення на точці сих постулатів певного як не формально
го, то морального союзу всіх українських партій і напрямів являється еле
ментарним обов’язком їх перед українським народом в теперішній хвилі. 
На точці сих змагань не сміють одні напрями поборювати інші напрями, 
але всі повинні змагати до осягнення сих постулатів.

В очах одних напрямів сі постулати мають більше значіння, в очах 
других — менше, але справедливості й потрібності їх не може відмовити 
ніхто, хто не розірвав своїх моральних зв’язків з українським народом, і при 
тих великих трудностях, які спиняють переведення сих жадань в життя, 
було б непростимим гріхом супроти українського народу легковажити їх 
або робити якусь опозицію сим домаганням.

Що взагалі всі українські партії й напрями, які не хочуть розривати 
зв’язків з українським народом і його національною формою (то значить — 
не стремлять свідомо до його спольщення чи зросійщення), повинні в 
теперішній хвилі менше боротися між собою, а більше звернути свою енер
гію на ті чинники, які загрожують самому існуванню або успішному розво- 
єві українського народу, — се також повинно б бути ясним для кождого, 
особливо супроти страшного опізнення, з яким українська народність в Росії 
йде супроти інших народностей з їх національним розвоєм, національними 
здобутками, і се треба б тямити міцно. Поява української преси, обіцяна 
вже на найближчі дні, покаже нам незадовго, наскільки сей народний обо
в’язок знайшов дійсно зрозуміння у ріжних груп, напрямів і течій українсь
кої суспільності.

5 (18) XII, 1905
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ДОРОГОЮ  ВІКІВ

По 250 літах від часу, коли визволена героїчними заходами і безмірни
ми жертвами народних мас Україна своєю волею увійшла в політичний зв’я
зок з Російською державою, вперше дістала вона тепер змогу сказати своє 
слово у себе дома, в межах тої Російської держави. Могутній рух народний 
вернув їй свободу гадки і слова, котрої до останньої хвилі відмовляв їй ста
рий режим Росії, вертає свободу діла й праці й дає спромогу повести далі 
нитку громадсько-політичного і культурного розвитку, перервану віками 
насильств і заборон.

Часи романтичної ідеалізації старовини минули безповоротно, і тепер 
ідеали свої шукаємо не в минувшині, а в будуччині. Проте історична тради
ція зостається силою, і з впливом її — чи то добрим, чи злим — раз у раз 
треба серйозно рахуватись. І ось, коли громадянство українське готовиться 
приступити до роботи над збудженням рідного краю з вікового занепаду, 
на часі буде кинути оком також і позад себе, на пройдені моменти в посту
повім поході нашого народу.

Уже в перших віках історичного життя нашого народу громадянство 
дбає про те, щоб поставити діяльність правительства і його агентів під свій 
догляд та суверенну власть, і добивається признання від правительства сих 
прав (віча і їх відносин до князів).

З  упадком старого державного ладу і княжої верстви, що репрезенту
вала собою національне життя, верстви української людності єднаються 
для боротьби спільними силами за національні інтереси проти ворожої їм 
правительственої системи (в XVI віці). Против суспільної ієрархії, класо
вих і політичних привілеїв ставиться організація, оперта на вільних союзах 
людей ріжних верств, підноситься виборність і рівність, свобода гадки і 
громадського контролю.

Виломившися з рам ворожого державного устрою, провідники україн
ської інтелігенції ставлять собі завдання — утворити конституційну україн
ську державу в федеративному зв ’язку з іншими сусідніми державами 
(Гадяцький трактат і пізніші постулати). В сім напрямі невпинно працює 
політична мисль України, розширюючи поняття автономності, вироблюючи 
й уліпшуючи форми народного заступництва, ставлячи поправки в інтере
сах народних мас та висуваючи наперед охорону інтересів робучих верств. 
Від постулатів Хмельниччини до хартії Орлика (р. 1710) бачимо в сій сфе
рі невпинний рух і значні поступи.

Правительствен! репресії й систематична деморалізація українського 
громадянства державними органами спиняють, вкінці, розвиток політичної 
мислі. Але нова українська інтелігенція, яку формує X IX  вік на місце
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старої, з особливою любов’ю розвиває ідеї охорони інтересів робучого 
народу, його визволення від кріпацьких і всяких інших пут і культурного та 
економічного піднесення.

Ідеї автономії й федерації відживають на ширших основах і єдна
ються з протестом проти всякого політичного, класового чи релігійного 
гніту, з жаданнями повної свободи совісті, мислі і друкованого слова (по
стулати кирило-мефодіївців).

Такі етапи переходила політична мисль України протягом її тисячоліт
нього історичного життя, серед перерв і збочень, викликаних чи то сторон
німи перешкодами, чи то реакційними течіями.

Обминаючи збочення і перешкоди, бачимо ту лінію, що з-перед сотень 
літ доводить нас до того моменту, на котрім стоїмо. Відкидаючи форми 
пережиті або хибні, дістаємо наші "історичні основи", зазначені змагання
ми кращих людей України. По уторованій ними дорозі збирається тепер, 
коли падають вікові запори, Україна в свій похід до кращої долі. І свідо
мість многовікової роботи мислі й енергії її поколінь над розв’язанням полі
тичних, суспільно-економічних і культурних проблем нехай окрилює її енер
гію в змаганнях до свого оновлення, до поступу, свободи і справедливості 
на тлі всестороннього розвитку народних сил.

1/1 .1906
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ПЕРШ І КРОКИ

Становище російської бюрократії супроти українства останніми часами 
прояснилося знову. Признавши в вересні минувшого року, всупереч заявам 
запитаних нею компетентних органів, розкріпощення українського слова й 
знесення указу 1876 р. "несвоевременным", вона, як виявляється, стоїть на 
тім становищі далі. Правда, вона допускає певні виломи в дотеперішній 
цензурній практиці супроти українського слова. Так отеє на підставі "вре
менных правил о печати" видавання українських часописей допускається в 
принципі  на однакових умовах з усякими іншими, так само свобідний 
довіз в Росію заграничних часописей, не включаючи й часописей українсь
ких (також в принципі, і притім має бути виданим виказ заборонених часо
писей для ужитку граничних комор). Але указ 1876 р. живе далі. Як звіс
но, в нім через якийсь недогляд нема мови про українські часописі ані в 
Росії, ані заграничні; таким чином, формально беручи, дозвіл на видавання 
українських часописей в Росії і довіз їх з-за границі не входить в конфлікт 
з указом 1876 p., і той собі існує далі. Зроблено пролом тільки в цензурній 
практиці для видань періодичних, і цензура роз’ясняє, що книжки й бро
шури далі підлягають давній практиці: навіть відбитки з української часо
писі не можна зробити без подвійної цензури — місцевої й главного управ- 
ленія, і так само старі заборони тяжать на українських книгах, що виходять 
за границями Росії.

Обмеження для українських книжок, що опираються на указі 1876 p., 
без знесення самого указу можуть бути знесені новими загальними правила
ми чи законом про цензурування книжок взагалі. Сим потішають українців 
з урядових сфер уже трохи не рік, з тою відміною, що часом ся благодать 
обіцюється в виді якихось "временных правил", що видасть правительство, 
часом справа відсилається до будучої Державної Думи. Самі українці остан
німи часами, властиво, не робили нічого, аби справу принаглити. Ще з літа 
минувшого року з російських ліберальних кругів пішов оклик — не удава
тися до правительства з ніякими представленнями чи петиціями й полиши
ти все Державній Думі. Сси пароль був прийнятий українською суспіль
ністю, і від звісної депутації в лютім 1905 р. вона не зверталася до прави
тельства в своїх справах (з виїмком кількох заяв більш частинного чи 
локального характеру). Тим часом реченець скликання Думи все відсував
ся, а тепер уже заходять і великі сумніви, чи буде вона взагалі скликана, 
незалежно навіть від питання, яка могла б бути та Дума і що могла б 
принести краєві. Щоправда, ситуація тепер, по зламанні революційних 
рухів, при загальнім поступі реакції, при всяких перепонах, які вона ро
бить суспільній організації, і при тій апатії, яка очевидно починає опа
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новувати суспільність, взагалі нелегка для яких-небудь громадських захо
дів. Але в кождім разі пасивне складання на Думу, як на якогось добро
чинного генія, що прийде й виведе Ізраїля з Єгипту, не може в теперішнім 
часі вже нічим бути оправдане.

І так у своїх активах українство може записати пролом в дотеперішній 
цензурній практиці в виді допущення українських часогіисей домашніх і 
заграничних і звільнення їх від обов’язкової "общерусскої" правописі (чи 
звільнені будуть від неї й книги, се ще не знати). Се все-таки "щось",  але 
"щось" таке мале супроти розмаху суспільного руху останнього півріччя та 
обуджених ним надій і поставлених ним домагань! Нужденно мале в порів
нянні з тими страшними жертвами, які той рух потягнув за собою, — з 
тими нечуваними масовими різнями, з тою економічною руїною не тільки 
держави, а й суспільності самої, — руїною, що не може не відізватися на 
довгі літа якраз на духовім житті — на ослабленні попиту на продукти 
мислі й творчості, на книжку й газету, на тих речах, від яких звичайно люди 
починають покорочувати свої потреби, свої видатки! Можна з такої дис
пропорції просто в розпуку впасти! Тим більше, що й осягнені здобуточки 
так мало гарантовані, обставлені такими можливостями адміністраційних 
репресій, які можуть до нуля звести дані можливості, — що за вповні реальні 
й певні навіть і їх ніяк не можна уважати.

Кількатижнева історія новонародженої української преси показує се 
зовсім виразно. На видання в Києві газети "Громадське слово" й "Нове 
життя" не дано дозволу тому, бо з програми сих видань генерал-губерна
тор доглянув, що "видання сі домагатимуться переміни теперішнього дер
жавного ладу Росії, утворення окремих автономних країв на окраїнах дер
жави й перебудування її на федеративних основах, а також домагатимуться 
переходу усеї землі на власність народу, а сі вчинки забороняються карним 
законом". Таким чином адміністрація виключила з дискусії української преси 
найбільш важні для українства справи; пресі російській, розуміється, віль
но було й далі буде вільно дебатувати про се. Нова часопись "Громадська 
думка", аби обминути конфлікт, не виставляла своєї програми і дістала до
звіл, але, щоб дати їй відразу спасенну осторогу, адміністрація конфіскува
ла перше "число" її, уложене дуже обережно, — хіба зате тільки, що в нім 
згадувалося про українську автономію. В Одесі градоначальник відмовляв 
спочатку дозволу на українські газети взагалі, покликуючися на старі пра
вила, а по виході першого числа "Народної справи" припинив її на цілий 
час, поки в Одесі буде воєнний стан, отже ad calendas graecas. Підпала 
всяким обмеженням гумористична часопись "Шершень", видавана в Києві. 
Газета "Хлібороб" в Лубнах, що видавалася "явочним порядком", без до
зволу, замкнена по виході нових правил, і видавець мусить просити дозво
лу на нову і т.д.
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Ясна річ, що, знаходячи "состав преступления" навіть в дискусії над 
автономією, федерацією, націоналізацією землі й т.ін. речах, адміністрація 
має в кождій хвилі спромогу замкнути яку-небудь часопись аж до розсу- 
дження справи в суді або й без суду — на час виїмкового стану, в котрім 
хронічно пробувають усі більші українські міста. Навіть в російській пресі, 
яка все-таки терпить менше, признають, що нові "временные правила о 
печати", видані, мовляв, в інтересах свободи слова, далеко менше корисні 
для преси, ніж давні цензурні порядки, бо дають ще більше місця адміністра- 
ційному "усмотрению". Що ж сказати про українську?

Але впадати в зневіру й апатію, яку бачимо серед значної часті суспіль
ності в Росії, з того, розуміється, нема чого. Суспільність хотіла скочити з 
безправного й невільного стану, в якім жила, відразу в форми правдиво- 
конституційної федеративної держави, не кажучи вже про ще сміливіші плани 
радикальної республіки й суспільно-економічної революції. Трудно робити 
докір за таку пробу — взяти якнайбільше від даного моменту. Але скік не 
удався, і, стиснувши серце й скупивши сили, треба наново йти довгою й 
тяжкою дорогою в обхід. Українська суспільність "заробила" менше від 
інших — з тим більшою енергією й витривалістю повинна йти до здійснен
ня поставлених жадань. Тільки не треба чекати, що хтось зробить ту робо
ту за неї!..

Як мало здобула вона досі не тільки у правительства, а й на другім 
своїм фронті, в поступових російських кругах, мав я нагоду переконатися 
недавно. В останній книжці "Русского богатства" (XII), органу одної з 
лівіших груп російської поступової інтелігенції, яка в програмі своїй до
сить широко ставить автономічно-федералістичну точку, прочитав я таку 
вступну фразу в статті С.Южакова, присвяченій питанню про автономію й 
федерацію:

"Питання про фінляндську автономію у нас розв’язалося, але далеко 
хоробливіше течуть події, зв’язані з автономією Польщі. Зазначилися ще 
тільки питання про інші автономії (піднято питання про Литву і Грузію). 
Можуть виникнути й деякі інші в тім же напрямі, і треба признати, що се 
питання першорядного значіння і для імперії, й для автономних земель" 
(с. 125). Пише се чоловік не зовсім необізнаний з українською справою 
в Росії й принципіально в кождім разі їй не ворожий. І по його гадці, 
питання української автономії ще й не поставлено навіть. Чи не дає се 
міри вражіння, яке зробили в поступових кругах російських українські 
постулати автономії? Як бачимо, кількох статей, кількох заяв, зроблених 
протягом 1905 p., не досить було, аби привести до того, щоб домагання 
автономії України трактувалося серйозно, як серйозний національний 
постулат. Від нього ждуть більшої сили й напруження, щоб рахуватися з 
ним поважно. Українці й інші недержавні народи повинні ставити й популя-
12 М. Грушевський, T. 1
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ризувати ідею перестрою цілої держави на основі національно-терито- 
ріальної автономії, але річ очевидна, що домагання в сім напрямі поодино
ких народностей, в тім і української, повинні визначатися відповідною си
лою й витривалістю, щоб з ними рахувалися серйозно і чужі суспільності й 
правительство.

Але українці задоволені малим і звичайно спиняються на малім. Ви
ходячи з вікової безвладності й пасивності, вони готові кождий малий 
прояв активності, кождий слід співчуття українству цінити високо, і кож- 
де "щось" вистає вже для самооправдания й задоволення з себе самого і з 
людей. От, напр[иклад], в останнім числі (13) "Громадської думки" чи
таю вступну статтю, повну дуже сильних і гірких докорів на адресу укра
їнської суспільності за її байдужність до своєї національності, а на третій 
стороні тої ж часописі — славословний некролог одному з типовіших 
репрезентантів тої національно-байдужої інтелігенції, української родом, 
але вповні відданої службі російській культурі — московському профе
сору Миколі Стороженкові. "Талановитий чоловік, славний вчений, ши
роко освічений", а як доводилося чути — й особисто вповні чесний і сим
патичний чоловік — він для України був таким же мінусом, як і всі інші 
люди, що свої таланти віддають виключно тій культурі й "гражданствен
ности", яка потім в ім’я своєї переваги і в ім’я участі в ній таких українців 
з роду заперечує право на існування культури української, а вірних своїй 
національності українців пошиває в якихось навісних шовіністів, прові- 
нціальних маніяків. Але автор некролога не лишає в тім і тіні вини на 
покійнику. Він задоволений, що покійник "почував зв’язок" з Україною, 
то значить належав до категорії так званих "тоже малороссов", що він 
написав кілька маленьких статеєчок про Шевченка й Щепкіна, а остан
німи часами укладав плани робіт над українськими письменниками і обіцяв 
співробітництво в якихось українських часописях. Сього для нього досить, 
аби в Стороженку бачити in spe в найближчій будучності одного з "героїв 
розцвіту" українського народу.

І варто ж бути просто переконаним і чесним українцем, коли по дов
голітній і безпорочній службі чужим богам такою легкою ціною можна 
відразу бути причисленим в "герої" українства! Мабуть, такої легкої та
кси на геройство не має ніяка національність, що себе шанує й вимагає 
від своїх членів певного мінімуму горожанської честі й витривалості. 
Розуміється, в некрологу, як то кажуть, aut bene aut nihil, — ну, то й 
належало не рушати кісток чоловіка, коли неохота сказати про нього 
гіркої правди хоч по смерті, але апотеозувати з тої нагоди національну 
деморалізацію — що за інтерес!

Се, до речі, як маленька ілюстрація нашої великої національної легко
душності. Взагалі ж про новонароджену українську пресу в Росії було б
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передчасно говорити по її перших, іще хистких і невірних кроках. Піднесу 
тільки деякі загальні гадки, які з поводу неї насуваються.

Газети, які зачали дотепер виходити, мають усі характер популярний. 
Се вповні оправдано, бо інтереси просвіти й освідомляння народних мас 
повинні бути для української суспільності на першім плані. Події останніх 
літ розбудили в народі суспільно-політичні інтереси в великій мірі, й газета 
стала тепер потребою селянина. Але треба тямити, чого він шукає в газеті, 
й дати йому те. Він не потребує сентиментальних фраз і того псевдопопуляр- 
ного стилю добрих старих часів, коли думали, що як з селянином говорити 
по-розумному, то він не зрозуміє, а треба говорити по можності дурновато. 
Йому не здадуться ні на що неясні натяки, може, зрозумілі інтелігентам, 
призвичаєним до старої Езопової мови, але незрозумілі йому. Не прива
биш його й белетристикою; селянин шукає відомостей і пояснень з сфер 
економічних і суспільно-політичних, особливо з тих питань, які його най
ближче інтересують. Сис т ема т ично  читати газету, що виходить часті
ше, як два рази на тиждень, переважна більшість селян, певно, не буде 
мати спромоги. Тому популярну газету для селян я представляв би собі в 
виді невеликого триденника суспільно-політичного, з популярно-наукови- 
ми статтями, часом з белетристичним фейлетоном, але не більше; притім 
пожадана сильна закраска локальна, отже потрібні часописі, що обслугу
ють розмірно невеличкий район — губернію чи її частину, й мають на увазі 
місцеві інтереси людності, місцеві відносини й обставини. Видавати велику 
щоденну газету для народу і незвичайно трудно (незмірно тяжче, ніж для 
інтелігенції), й не знаю навіть, чи потрібно, бо селяни настільки розбуджені 
й інтелігентні, що потребують щоденної великої газети, не потребують уже 
газети спеціально-народної, ad hoc препарованої; інші ж хапалися за великі 
газети хіба за браком чесної й доброї популярної преси. Думаю, що й пізні
ше певна частина селян, нехтуючи газетами популярними, буде братися до 
газет, видаваних для інтелігенції, чи то з підозріння, що популярні газети не 
дають всеї правди, як препаровані ad usum delfini’ чи то з бажання бути в 
курсі того, що пишуть і читають пани. Розуміється, кожда газета повинна 
старатися писати можливо приступно й зрозуміло, але старатися штучно 
удержати велику газету на рівні розвитку читачів з народу, в границях їх 
розуміння — на се треба мати великі публіцистичні й всякі інші таланти, 
щоб не зробити її занадто яловою, бідною змістом і малоінтересною.

Та заснування українських газет — не тільки популярних, але і звичай
ного типу газети для інтелігенції — не розв’язує ще жадань української 
публіцистики. Як я се підносив у своїх торішніх статтях, українська газета, 
український журнал може числити на читачів тільки серед людей більше- 
менше освідомлених, призвичаєних до українського друкованого слова. Але 
поза тими розмірно тісними кругами українського громадянства зостають
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ся широкі круги суспільності й інтелігенції неосвідомленої, яка на укра
їнську пресу буде дивитися як не з погордою, то з легковаженням, і 
буде далі давнім звичаєм держатися преси російської. До сих кругів укра
їнській пресі приступу нема,  а освідомлення їх для українства являється 
справою незвичайно важною. Тому для усвідомлення й притягнення їх, а 
також щоб знайомити з змаганнями й потребами українського громадянства 
інші суспільності й національності Росії, які також ще довго не будуть 
користати з української преси, неминуче потрібне сотворения органів україн
ства на російській мові.

Протягом минувшого року я (і не тільки я) пропагував сю гадку всіма 
можливими для мене дорогами, й на осінніх українських зборах заложення 
української газети в Петербурзі (з оглядів цензурних) було поставлено на 
першу чергу. Се тоді виглядало на річ зовсім близьку до здійснення, й на
віть потрібні на те засоби вже були. Але залізничні й поштово-телеграфічні 
страйки на кілька місяців розірвали комунікацію з Петербургом; економіч
на криза вдарила дуже сильно по кишені не одного з учасників тої газети; 
можність видавання газети української висунула на першу чергу заснуван
ня газет українських — з тим усім справа пішла на дальший план. Д[обродій] 
Русів з Петербурга недавно оповіщав, що, збираючи складки на видавання 
газети на російській мові, він досі не зібрав і 2000. З  сим капіталом, розу
міється, газети не зачнеш. І я хотів би пригадати ще раз, що поява україн
ських газет тої потреби в російськім органі не усуває, й вона стоїть перед 
російськими українцями далі, як стояла давніше.

1906, січень
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"С А М О О ТВ ЕРЖ ЕН И Е М АЛО РО ССИ ЯН"

Недавно одна з петербурзьких благонадьожних газет1, користаючи з 
зроблених пресі попущень, уважала на часі розповісти своїм читачам стару 
і в історичній літературі добре звісну, але для ширшої публіки признану 
нецензурною історію про тайний шлюб цариці Єлисавети з відомим її улюб
ленцем, козаком з села Лемешів Олексієм Розумом, з-московська потім 
названим Разумовским.

Цариця, не задоволяючися давніми своїми, звичайними в тім віці лю
бовними зносинами з своїм фаворитом, задумала узаконити їх шлюбом. 
Толкують се впливами її прибічників, яким Розумовський, як чоловік прос
тий і добрий, а до політичних і всяких інших впливів неохочий, був дуже 
наручним; вони бажали бачити Розумовського повік на позиції царициного 
фаворита, ніж мати перед очима перспективу всяких можливих змін, які 
могла б привести з собою поява нового фаворита або одруження Єлисавети 
з котримсь заграничним претендентом на її руку. Вплинути на побожну 
царицю, загравши на релігійно-моральну ноту, було не тяжко, тим більше, 
що прив’язання її до Розумовського було дійсно щире й правдиве. Десь в 
р.1742 вона обвінчалася з ним потиху в одній з своїх сільських резиденцій2. 
Від того часу аж до своєї смерті вона жила з Розумовським як з чоловіком, 
не криючися зовсім з тими відносинами й не таючися з своєю ласкою й 
прив’язанням до нього. Коли Єлисавета вмерла і по короткій перерві на 
престолі засіла цар[иця] Катерина, її фаворит Орлов чи його партизани 
задумали відогріти для себе сей прецедент і пропонували цариці, аби за 
прикладом Єлисавети обвінчалася з Орловим. Але як оповідає фамілійна 
традиція Розумовських, цар[иця] Катерина себе в’язати не хотіла і, щоб 
розв’язатися з тим прецедентом, постановила дістати до своїх рук докумен
ти про вінчання Єлисавети з Розумовським. З  тим був висланий до 
Розумовського канцлер, аби виманити від нього документи під тою покрив
кою, що, мовляв, Катерина з пієтизму до своєї тітки Єлисавети хоче Розу- 
мовському дати титул "императорского высочества" і для того хоче бачити 
документи його шлюбу з Єлисаветою. Але Розумовський, що сю історію 
знав і розумів, куди вона веде, на очах канцлера дістав ті документи і, про
читавши та обцілувавши, не кажучи й слова, спалив їх на очах того ж кан
цлера, і тоді поручив йому переказати цариці, що всі поголоски про шлюб 
безпідставні. Він, мовляв, не був нічим більше, як тільки покірним слугою

1 "Новое время", ілюстр[ований] додаток з 4(17).II.1906.
2 Відомості про се зібрані в книзі Васильчикова "Семейство Разумовских", І, с. 18—

21. Спб., 1880.
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цар[иці] Єлисавети, котрого вона вправді обсипала своїми ласками вище 
заслуг, але нічого більшого між ними не було; від нової цариці просить він 
собі ласки, але не бажає ніяких гонорів. Одержавши про се реляцію від 
канцлера, Катерина з задоволенням сказала: "Ми одне одного розуміємо: 
тайного шлюбу не було, хоч би для заспокоєння боязкої совісті. Поголоски 
про се були мені завсіди противні. Чесний старий упередив мої заміри, але 
я й сподівалася сього, знаючи українське самовідречення" ("почтенный ста
рик предупредил меня, но я ожидала этого от свойственного малороссия
нам самоотвержения").

Я оповів сей трохи довгий анекдот, звісний з доброго, хоч і пізнього 
джерела1, задля його закінчення — варте воно того. Чи сказані дійсно Кате
риною, чи вложені в її уста людьми, що близько знали її погляди й погляди 
правительствених сфер, сі слова про "самоотвержение малороссиян" так 
характеристичні в сих устах, що можна б їх поставити як епіграф цілої нові
шої історії російської політики супроти України. Цар[иця] Катерина, що 
знищила останки української автономії й поставила собі задачею вику
рити з України саму пам’ять про її політичну окремішність та привести її до 
повного "обрусения", очевидно, мусила дійсно мати високе поняття про 
"свойственное малороссиянам самоотвержение". Сто літ защепляло його 
українському суспільству московське правительство, кождий прояв опози
ції рахуючи за бунт і з найменших причин або з простих підозрінь позба- 
вляючи людей — до самих гетьманів і митрополитів включно — урядів і 
майна, беручи на тортури, засилаючи на віки в Сибір і т.д.; зате всякий 
прояв "самоотверженія" щедро обдаровувала всяким "жалованієм" — кош
том України й українського народу, зрештою, віддаючи в кріпацтво вільне 
українське селянство й землі. Катерина, маючи за собою сто літ сеї науки, 
покладалася й тепер на се, що українці на даний правительством знак не 
залишать "отвергнутися" самих себе, своїх прав і традицій, коли заразом 
ще посолодити їм се відповідними виглядами на кар’єру й маєткові при
дбання. Одним словом, що "желание к чинам и особливо к жалованию", як 
висловлялася цариця, переможе українські "умоначертания прежних вре
мен", національні й політичні традиції й змагання.

І не помилилася. Українська суспільність дійсно виявила ще раз "свой
ственное малороссиянам самоотвержение", а гарячі голови, що думали про 
опозицію, про боротьбу або вмішання чужих держав (як кружок Капніста, 
що вислав був його з запитаннями до прусського правительства), зостали-

1 Зі слів Олексія Розумовського, сина Кирила, оповів її його зять граф С.Уваров в 
1843 році. Оповідання надруковане в "Чтениях Московского] общ[ества] истории и древ
ностей", 1863, кн. III. Критичні замітки до деяких деталей сього оповідання у Васильчи- 
кова, op.fcit.]. с. 307.
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ся при тих мріях, не підтримані загалом. Правительство ж Катерини й її 
наступників старанно плекало далі сю дорогоцінну для нього прикмету 
української суспільності, й українці — в масі беручи — не переставали від 
тих часів "удивлять мир" своїм "самоотверженієм", з яким вони трудилися 
на ланах російської культури й політики, старанно уважаючи на кождий 
рух бюрократичного пальця1.

З  моїх власних спогадів насувається мені один маленький епізод — 
досить дрібний, але інтересний — не особами, а тільки як прояв того загаль
ного, стихійного українського "самоотверженія".

В київській Громаді 1870—1890 pp. дуже знаною й популярною фігу
рою був Андрій Данилович Юркевич, молодший брат філософа Памфіла 
Юркевича, змальованого в Нечуєвих "Хмарах" (під іменем Дашкевича). 
Він був учителем II гімназії, де вчив класичної філології, а потім довго жив 
у Києві на пенсії. У своїх учеників він лишив по собі якнайліпшу пам’ять, 
був чоловік дуже добрий, симпатичний, чесний і "щирий українець". Був 
то пережиток запорожця, з ріжними химерами й курйозами вдачі, і жив 
собі по-запорозьки, самітно, тільки що не в курені, а в офіцинах старосвіт
ського, як і сам він, дому Курдюмових на Нижній Володимирській. Як 
багато інших "щирих українців", був українцем вповні платонічним; казав, 
що своїм завданням уважає піддавати ідеї й теми людям, що працюють в 
українській науці, сам же звичайно не робив нічого. Одинока сфера, де 
його українство проявляло себе активніше, була українська пісня. Він не
звичайно любив український спів і давніше громадив навколо себе співаків- 
аматорів, особливо з-поміж молодежі, що збиралися раз на тиждень в його 
козацькім курені в глибині Курдюмівського подвір’я й співали. Але й се 
урвалося. А  як саме — про те оповідав він мені так більше-менше.

Твердо пам’ятаючи, як добрий горожанин, що живе він на світі виключно 
за дозволом начальства, Юркевич, подібно як обережні герої Щедріна, ува
жав за потрібне піддержувати знайомості з ріжними чинами поліції — для 
безпечності. І от зустрівшися одного гарного дня в гостиниці "Древняя Русь" 
напротив Святої Софії з приставом своєї часті, запросив його до компанії, й 
почали пити — не знаю вже що. Коли пристав дещо "угобзився", перевів 
розмову з предметів теоретичних на більше персональні і, задобрений гос
тинністю Юркевича, повів з ним таку більше-менше розмову:

— Хороший Ви чоловік, Андрій Данилович, а мешкаєте в такім підо- 
зренім домі!

— Як підозренім? — питає Юркевич. — Таж там все люди спокійні й 
порядні мешкають.

1 Уваров оповідав епізод про Розумовського як "тип мыслящего малороссиянина", як 
він собі його представляв.
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— Так, так, — каже пристав, — тільки там щоп’ятниці відбуваються 
якісь підозрілі збори, буває маса студентів, і я якраз маю тепер поручения 
вислідити се.

— Коли се він сказав, — оповідав Юркевич, — я зараз зрозумів, що 
то він про мої співацькі зібрання говорить.

Чоловік, слабше вихований політично, певне, зараз би пояснив приста
ву, що ті зібрання не мають нічого підозреного, що люди сходяться на спі
вання пісень з друкованих нот, і тільки. Але Юркевич поступив не так.

— Он воно що, думаю собі, на те пішло! І найближчої п’ятниці, як 
хлопці посходилися, кажу їм: 'Тоді, хлопці, прийшов нашому співу кінець! 
Більше у мене не сходіться!" І від того часу більше у мене не сходилися.

"Почтенный старик предупредил меня, но я ожидал сего от свойствен
ного малороссиянам самоотвержения", міг би сказати поліцмейстер города 
Києва. Юркевич упередив заміри начальства, як старий козак Розумовсь- 
кий, і також не зрадив "свойственному малороссиянам самоотвержению", 
позбавивши себе найбільшої й одинокої, властиво, утіхи свого самітного 
життя тільки тому, що вона здалася підозреною київській поліції. Правда, 
Юркевич сю історію оповідав з наміром показати, як то він піддурив полі
цію: вона лише збиралася вислідити зібрання, а він їх взяв і скасував. Я 
сильно підозріваю, що й Розумовський, палячи свої документи, не був сво- 
бідний від тої ж злорадності, з якою й сучасні покоління українців залізали 
в найдальший кут печі й, умивши собі руки з усякої політики, думали про 
всяку власть: "Шукаєш українського сепаратизму, ну і шукай! Чорти-батька 
знайдеш!" Вправді, се трохи нагадувало популярний анекдот про того "хо
хла", якому проворний москаль казав заплатити за те, що лічив "царських 
галок" на московській дзвіниці, а "хохол", платячи без вимівок сю кару, 
ловко "надув москаля", признавшися замість 500 галок лише до 200. Але 
"хитрі малороси" сеї оборотної сторони медалі не помічали, не помічають і 
далі безпардонно "надувають" начальство. Воно сподіється від них в тепе
рішніх часах, коли не то що живі, а й мертві заворушилися, якогось "само
определения", а вони далі з усіх сил заявляють себе "свойственным мало
россиянам самоотвержением" і так старанно орють російську ниву, що на
чальство аж до розпуки приходить від такого "закоренелого лицемерия", 
не знаючи, кого вчепитися. Справді, якби дожив до наших часів недоброї 
пам'яті Михайло Юзефович, хтозна, чи й його не трусили б і не всадили до 
арешту "по подозрению в тщательно и упорно скрываемом малороссий
ском сепаратизме".

А що з того самоотверженія виходить, про се пише в однім з останніх 
чисел київська "Громадська думка" у вступній статті (ч.35): "Просвітня 
робота (на російській Україні) припинилася. Наші народні видавництва (в 
Петербурзі, в Києві) притихли; з красного письменства за останні часи
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кілька передруків гарного старого і кілька зовсім неінтересних у наш час 
збірок нового; тільки одно й веселить, що почали видаватися нашою мовою 
газети. Та вже "Хлібороба” нема, "Народної справи" теж, поки можна гово
рити тільки про "Рідний край" та "Громадську думку" — все інше, про що 
доводилося чути, поки що не виявилося... Щоправда, є в нас дві "Прос
віти" — одна кам’янецька, а друга одеська, — обидві заснувалися недавно 
з просвітньою метою. Та про першу не знаємо нічого, що та як вона робить, 
а щодо другої, то тут зовсім невеселі звістки. Уже одна частка членів дру
кує по газетах проти другої".

Газета констатує, що політичні інтереси захопили значну частину укра
їнської суспільності, але попри неї є багато людей, яких інтереси тягнуть не 
до політичної, а до культурної роботи, й до них звертається газета з закли
ком до просвітньої роботи, вказуючи, що в теперішнім моменті, "під сей 
гарячий час" така робота для України має велику політичну вагу.

Се справедливо. Але треба пам’ятати і те, що велика маса українців, не 
даючи нічого для просвітньої чи культурної української роботи, і тепер, 
"під той гарячий час", "самоотверженно" працює на культурній ниві росій
ській, для російської науки, літератури, освіти, публіцистики і т. ін. І то не 
лише люди, що в запалі свого самоотверженія вже виреклися всякої зв’язі з 
українством, але й такі, що при тім не переставали й далі не перестають 
уважати себе або й іншими уважатися за "щирих українців", "українських 
патріотів", трохи не "героїв українства". Давніше вони виправдувалися 
ворожими нагінками на все українське, неможливістю робити щось на україн
ській ниві. Тепер як-не-як, а можливість вповні законної, всяким началь
ством вищим і нижчим толерованої національної роботи незмірно побіль
шилася. І разом з тим зросла в ній потреба та побільшилася відвічальність 
перед своїм народом, перед своєю суспільністю всіх тих, хто "во врем’я 
люте" лишив її без помочі, хто пересидів сі часи на печі або далі "удивляв 
мир своїм самоотверженням".

Треба пам’ятати, що не тільки культурна робота в теперішнім часі має 
"велику політичну вагу", але ще й більшу політичну та всяку іншу вагу 
має і матиме її брак.  Заборона українського слова кождої хвилі готова 
упасти — і в якім тоді світлі покаже себе наша Україна? Досі все склада- 
но на заборони: мовляв, мали б українці й те й се, коли б не забороняли і 
наукових видань, і популярної літератури, й ідейної белетристики, і пере
кладів, і видань для дітей, і підручників шкільних і всякої всячини. Але як 
заборона упаде й не буде виходити ані наукових видань, ані серйозної 
белетристики, ані путящої літератури для народу, ані книжок для науки в 
тих українських школах, яких українська суспільність тепер добивається? 
Неупереджені люди готові тепер вірити, що українців в їх змаганнях до 
своєї національної культурної роботи здержують тільки перешкоди з
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сторони російського правительства, що зняти ті перешкоди — й зараз бу
хне робота тих скритих національних сил, широко розвинеться українська 
культура. А як в дійсності не бухне, а почне тліти й шипіти, як мокре го
рить? Як українська суспільність далі буде мандрувати пробитими й про
топтаними по правительствених російських указках шляхами, буде далі 
розвивати "не токмо за страх, но и за совесть" російську культуру, а на 
"українську ниву" будуть падати тільки відпадки та недоїдки? Замість 
солідної роботи, яка б відповідала сучасним культурним вимогам, будуть 
на ній пробавлятися самими лише ріжними "пробами пера от гусиного 
крыла", ріжною мізерією, робленою в тім переконанні, що для українців і то 
буде добре — що тоді?

Прикро й подумати, бо було б се страшним моральним ударом, який би 
міг незмірно скомпрометувати українство і в очах чужих, і в очах інертної 
більшості самих своїх, здискредитувати всі домагання й жадання, які ста
вилися українцями чи то в сфері культурній, чи то в питаннях політичних, 
та привалити українське питання тяжким каменем, тяжчим, може, від уся
ких репресій! Хто схоче слухати в такім разі оправдань і виводів, що ті 
історичні обставини, в яких протягом століть жив український народ, осла
били в нім національне почуття, національні змагання, що їм треба дати 
віджити, відійти, щоб вернулися їх нормальні функції, як лікарською гімна
стикою, вправним уживанням приводять до нормального стану занедба
ний, напіватрофований орган? У кождого хорого можна об’яснити й виве
сти з причин вповні натуральних його хоробу; але коли певна одиниця, за
мість боронити своєї позиції в боротьбі за існування, в критичний момент 
кладеться до шпиталю, — хто візьметься боронити для неї її облишену 
позицію? Рахувати на чужу великодушність, на чужу піддержку ніколи не 
вільно, і тому українському громадянству треба дуже поважно задуматися 
над такими можливостями. Тому нинішній брак культурної роботи на ро
сійській Україні в дійсності представляється в далеко небезпечнішім світлі, 
ніж комусь може здаватися, а відповідне виступлення українства в хвилі, 
коли спадуть з нього заборони, має далеко більше значіння, ніж се вигля
дає на перший побіжний погляд.

Українські органи повинні звертати на се велику увагу.

1906, лютий
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П ОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ М ОТИВИ

В довго напружених відносинах звичайно витворюються так звані драж
ливі точки — свого роду кульмінаційні вершки, на яких особливо сильно 
збирається атмосфера обопільного роздратування і на яких найліпше мож
на провірити стан сеї атмосфери — степінь напруження і відносини обох 
сторін в сім напруженні. В українсько-польських відносинах серед таких 
дражливих точок одно з показних місць займає університетська справа, і 
коли недавніми часами біжучі події виволокли знову сю справу, вона могла 
послужити небезінтересним показником національних відносин на нашім 
віковім позорищі сеї національної боротьби.

Сам епізод конкретного значіння не мав ніякого. Викликаний був тим, 
що університетські власті, які давніше виключали українську мову від універ
ситетського діловодства на письмі, тепер заперечили студентам-русинам 
права уживати свою рідну мову навіть в усних зносинах з властями. Не
сподівано привів він до кровавої бучі, коли студенти-поляки з тої нагоди 
поспішили зложити своє признання ректорові за охорону польського харак
теру університету, але не повів за собою ніяких серйозніших наслідків. 
Почасти тому, що вся суспільність — українська спеціально — була захо
плена іншою гарячою справою — виборчої реформи, почасти тому, що уні
верситетські власті постаралися зацитькати справу, аби не прибрала біль
шого розголосу й поважніших розмірів (навіть університету не замкнено 
офіціально). Найголовніше ж — наслідком тихомирного настрою самої 
української молодежі, що не відповідала навіть на дуже дражливі і образ
ливі для неї резолюції польської академічної молодежі. Отже, інтересний в 
сім тільки той настрій, який викликала ся пригода, ті голоси, які відізвалися 
на неї з ріжних сторін та послужили дуже характеристичним показником 
національних відносин...

З  сього становища особливо інтересні резолюції, ухвалені польською 
академічною молодіжжю. Більшість сеї молодежі, націоналістичного нап
ряму, в своїх резолюціях заявила, що рішучо відкидає всяку гадку хоч би 
про найменше нарушения польського характеру університету. Змагання 
української молодежі до признання прав української мови вона признає за 
шкідні, а супроти поляків — "нетовариські”, та заповідає, що на будуще з 
становища оборонного перейде до "найостріших форм боротьби" на випа
док яких-небудь нових "забурень" з сторони української молодежі. А  доба
чаючи в змаганнях української молодежі лише частину загального україн
ського національного руху, що стремиться до підкопання дотеперішнього 
значіння польської народності w tej części Rzeczypospolitej’, ся польська мо
лодіж свою оборону польськості університету уважає інтегральною части-
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ною боротьби в інтересах ідей niepodległej Rzeczypospolitej "против сепара
тизму, який стоїть на ґрунті чужої нам державності".

Лихо його не взяло — документ в своїй щирості дуже інтересний. 
Цікаво довідатися, що Річ Посполита польська не скінчила свого існуван
ня з третім розділом, як думають ріжні вороги Польщі, і весь національний 
український рух, що змагає до виборення українському народові тих націо
нальних прав, які йому на його національній території належаться, се не що 
інше, як "сепаратизм", виламування з-під законної приналежності до Речі 
Посполитої польської, яке мусить і має бути поборюване польською суспіль
ністю, "польським народом", по словах того маніфесту.

Але тримаймося поки що тої університетської справи, яка дала привід 
до тих енунціацій. Заповідаючи оборону польського характеру університе
ту, включно аж до найостріших заходів против всяких звернених на нього 
атак, польська академічна молодіж висуває такі мотиви: а) польський ха
рактер університету стверджений виразними і ясними щодо свого змісту 
законами державними, які не лишають місця для яких-небудь сумнівів щодо 
тої польськості; б) сей польський характер університету має за собою ми- 
нувшість і величезну перевагу польського елементу на університеті; в) уні
верситет сей становить показну частину "народової власності" польської, 
конче потрібну для наукових і освітніх потреб польського народу. Супроти 
того всякі заходи до нарушения тої польськості польські студенти призна
ють явищем шкідливим, провокуванням польської академічної молодежі.

Читачеві неупередженому може здатися неймовірним, щоб така 
аргументація вийшла з уст академічної молодежі, яку привикли звичайно 
уважати — і повинна вона бути — речником найбільше вражливим на 
почуття справедливості, гуманності, поступовості в тих формах, в яких сі 
поняття даною суспільністю приймаються. Ще неймовірнішим може зда
тися, щоб вона вийшла в часі, коли увага польської суспільності скуплена 
на змаганнях переважної часті польської народності — "в заборі російсь
кім" — коло здобуття національних прав і органів національної культури 
в ім’я "натуральних прав" народності, в ім’я її культурних і національних 
потреб, в ім’я справедливості й гуманності. Саме коли вона в імені тих 
принципів апелює до російського правительства, домагаючися скасування 
ріжних "дуже ясних і виразних" правительствених законів, що заперечува
ли ті національні права. Апелює до інших народностей і до самої державної 
великоруської народності, взиваючи її, аби наставала на правительство, жа
даючи знесення того "стану посідання", який держава утворила для вели
коруської народності "в тій частині держави Російської", кажучи словами 
польських студентських резолюцій. Поступова російська суспільність при
ймає сей відзив, з усею енергією ударяє на правительствені "ясні й безсумнівні" 
розпорядження, вставляє в свою програму жадання автономії Польщі —
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то значить сепаратизму в інтересах чужої їм державності , на некористь 
своєї, трохи більше реальної, ніж польська державність, вимріяна галиць
кими націоналістами. Спеціально в справі вищих шкіл поступові професори 
й студенти Варшавського університету й політехніки російської народності 
підтримують жадання польської суспільності, аби сі вищі школи спольще- 
но, а щоб зробити пресію на правительство в сім напрямі, демонстративно 
жадають свого перенесення до інших університетів і політехнік, аби їх при
сутність не стояла на заваді безпроволочному спольщенню того універси
тету й політехніки. І польська суспільність, в тім і галицька, хвалить таке 
поводження їх як прояв справедливості й гуманності.

Зате супроти домагань української суспільності, як отеє в справі універ
ситетській, вона стає на принципі оборони польського володіння, "стану 
посідання". Польська університетська молодіж супроти змагань українсь
кої молодежі до признання прав мові українській покликується на прави
тельствен! закони й розпорядження. Живим народним потребам противставляє 
мертву букву розпорядження й робить з себе сторожів тих букв. В ім’я 
своєї чисельної переваги на університеті виступає против того, аби на нім 
було щось зроблено для заспокоєння потреб української молодежі, яка тут, 
на своїй землі, не має ж другого університету. Твердить, що Львівський 
університет потрібний для наукових і освітніх інтересів польської народно
сті, а ігнорує далеко більше пекучі наукові й освітні потреби автохтонної 
української народності.

Для неї, взагалі для польської суспільності, не може ж бути тайною, 
що русини не бажають відібрати у поляків теперішній Львівський універ
ситет, хоч він по всякій справедливості і по всяких історичних правах на
лежить русинам, а та польська "минувшість" сього університету зачина
ється іно від 1870-х pp., і то дорогою фактичної переваги — такої самої, 
якою, напр., на Варшавськім університеті усувано польський елемент з 
професорської колегії й заступлено вкінці непольським. Русини жадають 
осібного українського університету і тільки як переходового степеня до
биваються помноження українських катедр на теперішнім університеті та 
признання відповідних прав українській мові. Але як не обертали вони 
сю справу, сі українські жадання все стрічалися з обороною польського 
володіння. Чи то заснування нового університету, чи утраквізація ниніш
нього, чи просте помноження українських катедр — все стрічалося з по
няттям того польського "посідання" як монопольного права польської 
народності на виключне володіння всякими науковими, просвітніми чи 
іншими інституціями в Галичині, супроти якого навіть закладання паралель
них інституцій українських являється виломом, нарушениям сього "воло
діння". Як не старалися галицькі українці зробити свої постулати "удобо- 
приємлимими" для правительства, себто для поляків, що мали тут устами
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правительствених органів рішати, — ніяк не могли вони потрапити, щоб 
їх прийнято з польської сторони.

Коли в 1901 р. зірвалася перша буря серед українського студентства і 
воно, шукаючи, можливо, якнайкультурніших способів протесту та уника
ючи конфлікту з польським студентством, виступило поголовно з Львів
ського університету, се виступлення було оголошене властями як "бунт" 
студентів против академічних властей, хоч було зроблене з захованням всіх 
академічних форм. Правительство на всі представлення русинів відповіло 
тоді, що поки сей бунт триває, не можна зробити ніяких уступок україн
ським домаганням; тільки як студенти вернуться до Львівського універси
тету, буде зроблене все можливе для задоволення сих домагань. Студенти 
послухали й вернулися, та нічого для їх задоволення зроблено не було. Вони 
висилали потім свої меморіали й петиції по всіх можливих інстанціях, і все 
скінчилося на сконстатуванні "компетентними властями" польських прав 
володіння на Львівськім університеті. Потім українська академічна моло
діж в інтересах легшої реалізації на місце домагання осібного університету 
висунула на перший план такі жадання, як утворення бодай українського 
правничого факультету, або певної групи правничих катедр, потрібних для 
іспитів, або певної групи катедр природничих. Сі жадання — може, з ста
новища принципіальної тактики й схиблені — безперечно, давали компе
тентним чинникам нагоду показати свою добру волю в сповнюванні науко- 
во-освітних постулатів української народності. Але й дрібки тої доброї волі 
не знайшлося в усіх отсих разах.

Восени 1905 року, власне, в розгарі тої боротьби за польські інтереси в 
Росії, студенти-українці математично-природописного відділу звернулися 
до факультету з прошениям заснування українських катедр по найголовні
ших предметах, а передовсім катедри математики. Петиція ся не знайшла 
прихильної відповіді в факультеті: мотивом послужив брак відповідного 
кандидата-математика, а звернутися до способів, практикованих в таких 
разах, коли шукають кандидатів для потрібної катедри, як розписання кон
курсів, надання підмоги для приготовления до професури й ін., при тім, 
видко, не уважали потрібним. Коли ж супроти такого становища факульте
ту звернено увагу, що для українських катедр фізики й хімії знайшлися б 
особи не тільки відповідно приготовані, але і з науковими іменами, які б не 
відкинули предложених їм катедр на Львівськім університеті, — то для сеї 
гадки вже знайшлися інші перешкоди. Щоправда, вже повні суб’єктивної' 
натури, подиктовані, очевидно, лише принципом оборони польського "во
лодіння".

Епізод сам собою не новий, але тим особливо характеристичний, що 
припав на такий час — боротьби за інтереси покривдженої польської на
родності в Росії, в ім’я справедливості й гуманності. Можна було припус-
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кати, що і в галицько-польських кругах будуть уважати потрібним бодай 
трохи приладитися до вимог тої справедливості й гуманності. Але польська 
суспільність лишилася вірною собі: разом з тим, як орудувано окликами 
справедливості й гуманності для здобуття польських прав посідання в ме
жах Росії, в Галичині в інтересах того ж польського посідання відкидувано 
аргументи справедливості й гуманності, коли їх підношено з українського 
боку.

Перед тим галицькі поляки, обурюючися прусською "гакатою"*, веде
ною на шкоду поляків, не вагалися виплекати у себе ще гіршу гакату поль
ську супроти русинів і довели до того, що тепер в прусськім соймі на всі 
жалі поляків, хоч би як оправдані, німецькі посли можуть окриками 
"Galizien!' замикати уста польським бесідникам. Так не вагаються вони 
поступати і тепер в рішучу хвилю, коли важиться доля польського народу в 
Росії. В польських кругах, очевидно, далі держаться принципу, що кожда 
dzielnica польська має повну свободу поступування. Се інша редакція їх 
давньої програми "потрійної лояльності" — як у кождій державі полякам 
позволяється чи рекомендується бути лояльними супроти свого правитель
ства, так у кождій державі польській суспільності полишається відповідно 
до обставин поступати чи "применительно к справедливости", чи 
"применительно к подлости", хоч заразом проповідується повна солідар
ність національних інтересів і змагань для всіх частей Польщі.

Та очевидна річ, що як народність являється не простим механічним 
конгломератом, а певним організмом, зав’язаним спільними потребами, 
змаганнями й цілями незалежно від державних границь, то вона так само 
несе в цілості повну відвічальність за свою національну діяльність незале
жно від державних поділів і границь. І поляки російські мусять бути приго
товані також на се, що одного гарного дня на їх постулати в Росії можуть 
відповісти такими ж криками: "Галиция!", як то вже було в прусськім соймі. 
Досі поляків виручало повне незнання австрійських відносин серед росій
ських кругів. Російські ліберали ще й досі носяться з підсуненими їм за 
давніх часів фразами про симпатичну боротьбу слов’янських автономістів з 
німецьким централізмом, не підозріваючи, які чорносотенні змагання покри
ваються часом тими автономічними окриками. Але на чужу ігноранцію 
ніколи надовго числити не можна. І сим разом студентська буча на Львів
ськім університеті серед сучасних заходів російських поляків коло автономії 
Польщі й т.ін. свободолюбних планів послужила дуже немилою пригадкою 
про "скелет в домі" польськім. В російських ліберальних органах адвокатам 
польських справ прийшлось пускати навіть такі нужденні виправдування,

*  Так названо політику прусського правительства, що мала на меті можливе ослаб
лення польського елементу, від імені її ініціаторів.
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що на Галичину не треба уважати, бо там бідні поляки, покривджені в 
інших "дільницях", мусять надолужувати на русинах свої національні паси
ви, — отже не треба тим бідним репрезентантам польської ідеї перешкод
жати в їх зайнятті — латанні українською шкурою подертих шат історичної 
Польщі. Прийшлося ударяти навіть в давно розбитий, самими поляками 
так сильно вищерблений, дзвін слов’янської солідарності супроти германі
зму: галицькі українці, мовляв, підтримують германізм, вони германофіли, 
бо нібито жадають заведення німецької мови і т.ін. Сим разом сама поль
ська репрезентація у Відні за кілька днів звела нінащо усі отсі виводи, ви
ступивши в ролі політичних товаришів і приспішників австрійських "всені- 
мців", принципіальних ворогів слов’янства, приклонників бісмарківських 
ідей. Але й без сього наглого démenti невже ж можна надіятися довго 
плисти ліберальним курсом під такими флагами, як оправдування расової 
боротьби слов’ян з німцями, в ім’я якої має бути позволено слов’янам чи
нити всякі пакості безборонно, аби тільки між собою; або як позволения 
галицьким полякам неограничено, з потоптанням всякої справедливості й 
людських прав, "не в пример прочим" використовувати свою перевагу над 
українською народністю.

Але кажуть звичайно: "се ще не всі поляки!" І в данім разі скажуть, що 
й ті резолюції університетської молодежі і те поступування властей ще не 
віддає настрою цілої польської суспільності, серед котрої є й поступові еле
менти. Сі остереження мали б певне значіння, коли вказували б не на якісь 
виїмки, які ніде не йдуть в рахунок (в граматичних правилах так само, як у 
відносинах суспільних), а на цілі верстви чи впливові групи, які з свого 
відмінного становища діяльно реагують на поступування інших груп якраз 
у тих питаннях, про які йде мова в данім разі.

З  поводу університетського епізоду справді забирала голос польська 
молодіж поступова, і осібно соціалістична. Поступова академічна молодіж 
сконстатувала, що вона в бучі на Львівськім університеті не брала участі, 
ані солідаризується з нею, осуджуючи її як акт некультурний. Закликала 
товаришів обох народностей, аби не допускали дальших буч і взагалі не 
давали втягати себе до національної боротьби, навпаки — аби поборювали 
шовіністичну роботу з одної й другої сторони, що роз’єднує верстви україн
ської й польської народності, виводячи їх з дотеперішнього спокійного по
життя. Радила їм зблизитися до себе і тим причинитися до витворення сил, 
потрібних для боротьби з спільним ворогом за правду і волю. В самій уні
верситетській справі польська поступова молодіж висловляється против 
утраквізації нинішнього університету, натомість "якнайгарячіше висловлю
ється за утворення окремого українського університету у Львові й вислов
лює пересвідчення, що українці в тім оправданім і похвальнім змаганні по
винні знайти не лише симпатію, але й поміч з боку польської суспільності,
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особливо ж польської молодежі, згідно з живим іще окликом: "За нашу і 
вашу вільність!"

Молодіж соціалістична різко осудила поступування університетських 
властей, що викликали бучу, але заразом осудила і саму бучу як акт некуль
турний. Признала, що українській молодежі на Львівськім університеті 
належаться такі самі права, як польській, але заразом іще сильніше висту
пила против "націоналістичних змагань серед польської й української люд
ності в Галичині" й зганьбила національну боротьбу як вплив сих націоналіс
тичних тенденцій.

В сумі отсі заяви поступових груп польської (й жидівської) академіч
ної молодежі служать дуже слабкою компенсацією становища більшості 
тої молодежі, яка не претендує на поступовість. Я далекий від гадки підо
зрівати щирість тих виступів. Навпаки, думаю, що сі поступові меншості 
супроти шовіністичного становища більшості уважали своїм обов’язком піти 
якнайдальше назустріч змаганням української молодежі. Але становище, 
зайняте ними, ледве чи може задоволити когось з погляду національної 
справедливості.

Поступова молодіж противиться утраквізації університету, себто заве
денню на нім паралельних українських катедр і признанню однакових прав 
українській мові з польською, натомість уважає, що польська молодіж і 
суспільність повинні помогти в змаганнях українців до осягнення осібного 
університету. Одначе сі змагання, проголошені українською молодіжжю, в 
1899 р. і з того часу не переривані, не знайшли в дійсності ніякого хоч 
трохи діяльнішого підпертя зі сторони польських поступовців. Правитель
ство в відповідь на українські домагання не переставало доводити, що оди
нока дорога до осібного університету веде через теперішній університет: 
русини повинні виказатися відповідним числом доцентів, професорів, ка
тедр на теперішнім університеті, тоді можна знімати мову про осібний. 
З  сього становища звести правительство було б нелегко. Тим часом польська 
професорська корпорація уважає своїм національним обов’язком охорону 
польського володіння на університеті; відколи університет став фактично 
"польським", не було випадку, щоб дістався русин на якусь катедру, окрім 
кількох катедр з українською викладовою мовою, і взагалі ідея охорони 
польського характеру університету, неустанно піддавана польською суспіль
ністю, зробила незвичайно рисковною сю дорогу — через нинішній універ
ситет іти до будучого університету. А тепер і польська поступова молодіж 
ще з своєї сторони піддержує відпорне становище нинішнього універси
тету супроти українських домагань, коли висловляється против розширен
ня прав української мови на дотеперішнім університеті, а поручає україн
цям старатися відразу про осібний і великодушно заявляє, що против того 
нічого не має.
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Молодіж соціалістична так само платонічно, не підперши досі й не обі- 
цюючи такого підпертя на будуще, признає права українцям на теперішнім 
університеті, тільки ж заразом осуджує національну боротьбу з тої й другої 
сторони. Та полякам зачинати боротьбу нема чого, бо вони й так beati 
possidentes в університетській справі, як і в кождій іншій. Вони мають в 
своїх руках університет, обгородилися "ясними й безсумнівними закона
ми", держать ключі від усіх входів до професорської корпорації, а на сторо
жі тих прав володіння стоїть "націоналістична" польська молодіж. Україн
ська ж академічна молодіж, услухавши поради польської соціалістичної 
молодежі, мала б залишити всякі атаки на сю твердиню, не давати себе 
поривати "націоналістичним змаганням", і буде спокій дуже добрий для 
beati possidentes, яким, отже, соціал-демократична рецепта дуже виходить 
на здоров’я.

Заразом поручається загалу молодежі тої й сеї народності "обопільним 
і безінтересовним зближенням до себе причинитися до витворення сил, 
потрібних до боротьби з спільними ворогами за правду і волю". Звучить 
воно гарно, тільки біда, що неясно. Чи се оборонцям польських прав воло
діння, гідним наступникам і вихованцям теперішніх польських гегемонів 
поручається єднатися з русинами на спільного ворога? Не знати, чи в такім 
разі поняття про "ворога" зійдеться у тих і сих! Чи се русинам поручається, 
залишивши свої змагання, перейнятися повним індиферентизмом, не тіль
ки національним, а й суспільним, та йти назустріч і в лад тій "непоступовій" 
молодежі? Чи се мова тільки про поступові групи, й їм рекомендується 
занехання національних спорів в ім’я спокійного пожиття верств українсь
кого й польського народу?

Такі поради з уст ліберальних репрезентантів народності привілегійо- 
ваної на адресу репрезентантів народності покривдженої — залишити на
ціональні спори, як не гідні людей поступових, отрястися з шовінізму й 
націоналістичних забаганок та спільно з привілегійованою народністю пра
цювати спокійно для добра краю — повторяються дуже часто. Оскільки 
не являються вони продуктом простого лицемірства (в данім разі я не при
пускаю гадки про се), поясняються вони прислів’ям "Ситий голодного не 
розуміє", а родяться наслідком байдужної рівнодушності й браку заінтере- 
сування справою. Для репрезентантів привілегійованих верств чи привіле- 
гійованих народностей такі поради являються в високій мірі наручними, без 
ріжниці, чи інспіруються ними, чи піддаються з власної ініціативи людьми 
особисто не вмішаними в сі рахунки привілегійованих, але короткозорими й 
байдужими. В сім разі такі поради, дані з "об’єктивних сфер", їм ще наруч- 
ніші навіть. Вся некористь їх упадає на покривджених. Привілегійовані 
народності мають в своїх руках сотки способів використовувати для себе 
своє становище серед спокою й порядку — тож вони все й бувають сторо
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жами порядку й спокою! Репрезентанти польського націоналізму в Галичи
ні, держачи в своїх руках всю адміністраційну машину, всі економічні й 
культурні інституції, мають всяку змогу пересівати через ріденьке сито ру
ську дітвору, робити школи органами "системи оглуплювання" й польщен - 
ня, відсувати русинів від усяких впливових позицій, від становищ, де могли 
б вони бути корисними українському суспільному, культурному, економіч
ному життю, обертати всі економічні й культурні засоби на односторонній 
розвій польського елементу. Вони й не бажають нічого понад забезпечення 
сього status quo. Покривджені ж русини, коли хочуть вийти з становища 
паріїв, мусять зчинити боротьбу. За неї вони дістають від оборонців приві- 
легій назви бунтівників, противників порядку, некультурників і т.д. І в такій- 
то ситуації додають до сього свою пайку ще й поступові елементи 
осуджуванням "шовінізму" і "націоналістичних забаганок" тих, що 
повстають против кривди й упослідження. І вкінці, волею чи неволею, 
становище "непоступових" і таких поступових виходить на одно — на 
охорону володіння привілегійованих, beati possidentes.

Март 1906p.
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НОВИИ КОРДОН

Останніми часами ослаблення цензурних заборон в Росії подавало на
дію на свобідний обмін виданнями між Галичиною й російською Україною, 
на розпросторення галицьких видань серед українців Росії в недалекім часі. 
Близьким здавалось присвоєння ними того культурного запасу, який про
тягом десятиліть покоління українських і галицьких робітників супроти росій
ських заборон складали в галицьких виданнях в надії, що прийде час, коли 
тим запасом зможе покористуватися в своїм культурнім розвої ціла собор
на Україна. Та саме тоді несподівано виріс новий кордон — не цензурний, 
а митовий, фіскальний, але такий міцний, що коли б він удержався, то на 
довгі роки доступ галицьким виданням до Росії в більших масах став би 
фактично неможливим.

1 марта н.с[т.] 1906 р. увійшла в життя нова митна умова (таможенный 
договор) між Росією й Австрією, а з нею нова тарифа російська, виробле
на тому три роки, і на підставі сеї тарифи від українських видань з Галичи
ни, взагалі в Австрії, почали на російській границі брати нове цло по 17 
рублів за пуд ваги, себто по рублю за кілограм з посилок залізничних і 
поштових (тільки посилки під бандеролею мита по більшій часті не пла
тять). Таке мито робить просто неможливим спроваджування австрійських 
українських видань до Росії, бо за книжку, що важить півкілограма, а кош
тує 2 корони, приходиться заплатити 50 коп[ійок], себто 1 кор[ону] 26 
сот[иків] мита, а коли від сього мита, заплаченого за книжку, книгар діб’є 
ще 25% опусту та порахує кошти пересилки (5 до 10%), то замість 2 кор[он] 
буде мусити продавати книжку по 3 кор[они] 89 сот[иків], себто, округло 
рахуючи, — просто удвоє. По подвійній ціні, розуміється, книжку можуть 
покупати деякі аматори, але ширшого розходу вона не матиме. Пересилка 
під опаскою (бандеролею) вправді не піднесе ціни книги так дуже (але все- 
таки на яких 25—30%, а з  книгарським процентом до 40%), але зате така 
пересилка ненаручна для більшого книгарського обороту, бо зв’язана з за
надто дріб’язковою контролею, кореспонденцією, рахунковістю, так що 
тільки з біди, і в дуже малій мірі, може заступити звичайні форми пересил
ки книжок для книгарень. А що та митова умова прийнята на десять літ, то 
коли б така практика побирання мита з галицьких книжок удержалася, се б 
на цілий десяток літ закрило б можність ширшого розпросторення в Росії 
українських видань австрійських.

Тим часом таке побирання мита опирається тільки на фальшивім тол- 
куванню прийнятої умовою тарифи. В ній стоїть в §178, п.2:

"Книжки й періодичні видання, писані яким-небудь способом на чужих 
мовах, не виключаючи тих, які містять в тексті чи в додатках ноти, мапи,
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рисунки, гравюри й малюнки, паралельні словарі з російським текстом, (пус
каються) безплатно. Примітка: Календарі на польській мові пускаються без
платно навіть і в такім разі, коли містять таблиці часу на мові російській".

Далі, §178, п.З: "Книжки й усякого роду видання, друковані за гра
ницею яким-небудь способом на російській мові або з самостійним росій
ським текстом, з виїмком паралельних словарів, (платять мита) від пуда 
17 рублів"*.

Отже, на підставі сих параграфів книжки, друковані на всякій іншій 
мові, окрім російської, мають іти до Росії безплатно, платять мито тільки 
російські (ся постанова або хоче увільнити російські друкарні [і] папірні від 
конкуренції заграничних, або, ще правдоподібніше, — сим високим, май
же заборонним митом хоче утруднити розповсюднення російських книжок 
друкованих за кордоном, без огляду на російську цензуру і російську про
куратуру). Українські книжки підтягнено під сю точку зовсім безпідстав
но, тому що українська мова трактується в офіціальних сферах як відміна 
"русскої", але чи не був тут і тайний умисел — тим високим митом загоро
дити дорогу українським книжкам, так само як і російським нецензурним? 
Щоправда, відповідаючи на мої представлення в сій справі, митова рада 
пояснила, що обложения високим митом заграничних українських видань 
сприяє розвою місцевої української продукції на чисто українській мові, 
так що фінансові російські власті несподівано виступають в ролі протекто
рів і опікунів українського слова і письменства, але треба мати дуже теплу 
віру, щоб повірити такому мотивуванню. Треба б для сього прийняти фор
мулу credo quia absurdum. В кождім разі обложения митом українських 
книжок суперечить зовсім ясному текстові тарифи, отже, робиться против 
умови, і супроти сього мусить бути піднесений протест від усіх заінтересо
ваних і від усіх, кому інтереси свобідного культурного обміну й розвою 
українських земель лежать на серці.

І так повинні видавничі товариства й інституції, а також і поодинокі 
накладчики австрійської України, з одного боку, а всякого роду книгарні 
й приватні особи з України російської, що виписують українські видання

*  Наводжу про потребу й оригінальний текст:
§178, п. 2: "Книги и повременные издания, печатанные каким бы то ни было спосо

бом на иностранных языках, не исключая тех, которые содержат в тексте или в приложе
ниях к нему ноты, карты, чертежи, гравюры и рисунки, параллельные словари с русским 
текстом (пропускаются) бесплатно.

Примечание. Календари на польском языке пропускаются беспошлинно даже в том 
случае, если они содержат таблицы времени на русском языке.

п. 3. Книги и всякого рода издания, печатанные за границею каким бы то ни было 
способом на русском языке или с самостоятельным русским текстом, за исключением па
раллельных словарей, (оплачиваются пошлиною) с пуда 17 рублей".
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з Австрії, вносити скарги до "департаменту таможенных сборов министер
ства финансов" в Петербурзі, а далі й до самого міністерства.

Видавці й видавничі товариства австрійської України повинні вносити 
такі ж скарги і до своїх компетентних властей і органів, як торговельні па
лати, міністерства скарбу й справ заграничних.

Посли-українці австрійського парламенту й російської Державної Думи 
повинні в сій справі, дуже важній з культурного українського становища, 
поставити запитання до свого міністерства скарбу*.

Аргументами против несправедливого толкування митної тарифи 
може служити головно те, що українська мова не може бути підтягнена 
під поняття російської ("русскої") мови, бо становить мову, осібну від тої, 
яка розуміється під назвою "русскої". Се, напр[иклад], вповні виразно 
піднесла Петербурзька академія наук в своїм офіціальнім меморіалі в справі 
знесення заборон української мови, і самим російським правительством 
та адміністрацією українська мова ніколи не підтягалася під поняття "рус
ского" язика. Навіть з заведенням нових правил для преси до української 
мови приложено постанови про пресу на мовах чужих, а не пресу росій
ську. Спеціально щодо видань, видаваних в Австрії літературним україн
ським або "руським" язиком, прикладалися зовсім інші цензурні норми й 
процедури, ніж до російських ("русских"). Так, указ 1876 р. наказував 
"не допускать ввоза в Империю без особого разрешения Главного управ
ления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых 
на малорусском наречии", в чім розумів не що, як книги австрійських, 
спеціально галицьких видань, бо поза тим українських книжок і брошур 
за границею більше не виходило тоді, та й тепер майже не виходить. Отже, 
постанов тарифи про "русскі" книжки ніяк не можна розтягти на книжки 
українські.

Попри те можна би вказати, що термін "руський" в приложенні до 
язика й книжок галицьких означає, по старій традиції, ту мову, яку в росій
ських кругах називано "малорусскою" або "южнорусскою", а самі українці 
називають тепер українською, тим часом те, що в тарифі розуміється під 
мовою "русскою", в Галичині означається терміном "російський". Уряд ро
сійський все відріжняв сі галицькі "руські" книжки від російських, невва
жаючи на те нібито мішання назв, а австрійські українці, щоб запобігти 
неясності, протягом останнього десятиліття X IX  в. часто уживали назву 
"українсько-руський".

*  В маї 1906 р. українські посли віденського парламенту дійсно на отеє моє завізван- 
ня внесли таку інтерпеляцію, але вона лишилася без результату й повинна бути поновлена 
[з] більшою енергією.
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Ся літературна мова являється питоменною, тубільною для Галичини, 
для тутешньої української людності, так що навіть і з сього становища вона 
являється "иностранною" супроти російської мови.

Приложения постанов тарифи про 17-рублеве мито наложило б на сі 
заграничні українські видання мито заборонне в повнім значінні слова, так 
що і з фіскальних мотивів російська адміністрація не має причин його боро
нити: українські книжки при такім миті перестануть транспортуватися до 
Росії, і доходу від них російський скарб не матиме однаково.

Сі мотиви, повторяю, можуть уживатися тільки в ролі помічних, попри 
перший і головний. Правдоподібно, ті, що візьмуться до скарг і інтерпеля
цій в сій справі, познаходять ще й інші. Я ж хотів звернути на сю справу 
увагу всіх, кому близькі інтереси культурного українського життя. Додам, 
що справа протягання не терпить, і застій, який може вийти в сій справі, 
дуже може бути шкідливим — особливо, коли цензурні заборони будуть 
формально зняті з галицьких видань (тепер вони упадають фактично самі 
собою все більше й більше). Ніяке знесення цензурної заборони не 
усуне сього нового митного кордону, навпаки — він ударемнить значіння 
самого цензурного дозволу. Отже, в справі знесення сього мита мусять 
бути поведені заходи осібні, спеціальні — тими дорогами, які я вказав, а до 
яких заінтересовані сею справою, може, додадуть і вкажуть ще інші. Най важні
ша ж річ — ужити, не гаючися, тих способів, які вже бачимо перед собою, 
не відкладаючи справи на довгі часи.

Квітень 1906
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У У КРАЇН СЬКИ Х ПОСЛІВ 
РО СІЙСЬКОЇ ДУМИ

Многоважна хвиля, яку переживає тепер Росія, а з нею й російська 
Україна, змусила мене перервати свої звичайні заняття й вибратися до Пе
тербурга, щоб зблизька приглянутися нинішньому політичному й суспіль- 
но-національному рухові, якого осередком стала від тижня нововідчинена 
Дума. На вість про зав’язання українського парламентарного клубу та зас
нування українського органу для росіян я, взявши малу відпустку до Зеле
них свят, вибрався до "північної Пальміри".

І знов, так само як торік, коли переїздив я через Україну по страшних 
заворушеннях і народних рухах, по пожежі Одеси та "бомбардуванню" її 
"Потьомкіним", — і тепер, тільки ще сильніше почувався глибокий конт
раст між тими незвичайно сильними напруженнями, тим хрещенням в кро
ві й огні, яке перебула тутешня суспільність, і старою та незмінною буден
щиною сих країв, які я переїздив, починаючи від волинського Радивилова. 
Здавалося, що кождий буде носити на собі сліди тої страшенної всенарод
ної пожежі, пережитої Росією, кождий камінь буде кричати під загуслою 
кров’ю жертв революції й контрреволюції! Але нічого того не було. Зви
чайним темпом рухалася митова сторожа і жандармерія; смиренно воруши
лися в своїх смердющих специфічним смородом касарнях герої недавніх 
велетенських залізничих і поштово-телеграфічних страйків; звичайною те
чією текло собі звичайне життя, свідчачи про ту силу, з якою життєва буден
щина опиралася революційним потрясінням. І в Петербурзі тільки при бли
жчім погляді можна було помітити прикмети тривожного, неспокійного 
життя. Атмосфера взагалі не була лагідна; ходили поголоски про против- 
конституційну конспірацію серед офіцерів гвардії, що мають розігнати Думу, 
про приготовления чорносотенного погрому; зчаста траплялися ріжні убій- 
ства; в сусіднім заулку коло нас відбувалися якісь чорносотенні оргії з стрі
лянням з вікон на перехожих... Що могло, розбіглося й роз’їхалося з Петер
бурга, але те, що лишилося, — дуже слабко реагувало на всі страхи мину
вшини й будучності. Почасти наслідком того, що нерви притомилися й не 
реагували вже нормально, почасти наслідком свідомості високої ваги моме
нту та напруження, з яким все старалося достроїтися до сеї важної хвилі і 
відповідно нею покермувати. Навіть дивувало, що перед питаннями такти
ки, а навіть техніки парламентарного життя так сховалися вражіння страш
них подій попередніх і навіть теперішніх. Дивно було подумати, що тим 
часом, як Дума переводила через ріжні формальності проект закону про 
особисту недотикальність, ріжні скорострільні суди та адміністраційні 
власті засуджували на смерть свобідних, нетикальних горожан і наборзі 
виконували свої засуди...
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Те ж скуплення уваги коло біжучих питань нового парламентарного 
устрою і тактики помітив я і в українських петербурзьких кругах. Все від
ступило на другий план перед тими питаннями. Новозав’язаний україн
ський клуб, його тактика й відносини до інших парламентарних груп слу
жили осередком українських інтересів. Справа дійсно незвичайно інтере
сна й важна вже як перший початок парламентарного життя російського 
українства. До того ж в самих обставинах, в яких появлялася перша україн
ська парламентарна репрезентація, було багато такого, що вносило в сю 
справу силу непевного, несподіваного, багато і надій, і побоювань. Вибори 
були переведені без усякої майже передвиборчої агітації, перейшли переваж
но люди нові, незвісні, без партійної марки. Отже, питання, що можна 
здобути з тих елементів для української національно-політичної й культур
но-економічної програми і як се зробити, ставало дуже важним. В перших 
же днях виникла справа про сформування українського клубу і вона дала 
досить несподіваний результат: поруч нечисленних українських інтеліген
тів з виробленими українськими переконаннями (були то чернігівський 
посол Шраг, полтавські Чижевський і Шемет і київський Біляшівський) 
до українського клубу зголосився ряд послів-інтелігентів з української те
риторії — таких, що зв’язані ближче з загальноросійськими ліберальними 
течіями, почувалися, одначе, до обов’язку бути членами української групи 
як репрезентанти українських країв — такі посли, як харківський Макс[им] 
Ковалевський, полтавський Присецький, київські Здановський, Шольп і 
Штейнґель, чернігівський Свєчин й ін., і вкінці дуже численні селяни. Перша 
запись членів, переведена на перших зборах 1 (14) мая, дала таку лісту 
(наводжу її з протоколу, в порядку записі): Чижевський, Присецький, Та
ран (сел.), Свєчин, Дяченко (сел.), Зубченко (сел.), Онацький (сел.), 
Литвин (сел.), Тесля (сел.), Біляшівський, Шраг, Грабовецький (сел.), 
Куриленко (сел.), Шемет, Нестеренко (сел.), Филоненко (сел.), Штейн
ґель, Вировий (сел.), Здановський, Шольп, Возовик (сел.), Лисенко (сел.). 
Отже, на 22 записаних 13 селян. Пізніше ся перевага селянського елемен
ту ще зросла. Так, на зборах 16 мая записалося семеро послів-селян, голо
вно подільських, разом із звісним адв[окатом] Заболотним (Ігнатенко, 
Штефанюк, Заболотний, Бей, Рибачок, Романюк, Богач, Гринюк). Число 
всіх записаних уже перейшло за сорок, але лишається ще чимало селян і 
інтелігентів з українських губерній, які чи не вияснили собі українського 
питання, чи не рішилися ще формально приступити.

Для обміну гадок між послами і петербурзькими українцями посоль
ський клуб уряджує досить часто (раз на тиждень або й частіше навіть) 
прилюдні засідання спільно з петербурзькою громадою (т.зв. політичним укра
їнським клубом). Зібрання сі мають служити заразом політичною школою 
для послів-селян, серед котрих є вправді одиниці дуже інтелігентні й свідомі,
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але більшість попала в посли зовсім припадково і тільки тут присвоює собі 
перші початки політичної освіти. Перші засідання пішли на вияснення по
стулату української автономії як тої спільної основи, на якій мають схо
дитися українські посли ріжних напрямів і партій; дальші були призначені 
на вияснення аграрної справи, що виходила на порядок дня, а власне, про
екту її розв’язання, предложеного послами "партії народної свободи". Як 
можна було собі представити, справа ся зацікавила селян далеко більше й 
викликала з їх сторони дуже активну участь в дебатах, і на деяких зборах 
число присутніх послів (переважно селян) доходило до сорока. Я користав 
з сих зібрань, щоб приглянутися сій першій парламентарній репрезентації 
російської України і особливо селянам. Думаю, що й сі побіжні вражіння 
будуть мати свою цікавість.

Менше всього потребую говорити про групку свідомих українських інте
лігентів, бо з певними відмінами вони стоять на Грунті загальнозвісної про
грами української радикально-демократичної партії. Дуже широко прийш- 
лося б говорити про ту дуже ріжнорідну групу інтелігентів-поступовців, що 
входять в українську групу, але тісніше зав’язані з іншими політичними 
організаціями (головно партією кадетів); в признаванні національних україн
ських постулатів вони різняться дуже значно; ідуть інші, напр[иклад], київ
ський депутат барон Штейнґель, властитель більшої посілості на Волині, 
син німецького барона й українки заявляє, що чує себе українцем, готов 
боронити української автономії до кінця, але почуває себе ближче зав’яза
ним з кадетською партією і противиться перетворенню української парла
ментської групи в партію, бо не може піддатися партійній дисципліні, не 
нарушаючи своєї зв’язі з партією кадетів, хоч, з другого боку, каже, висту
пив би і з кадетської партії, коли б вона почала виразно противитися прин
ципам автономії й національної рівноправності. Вияснення і відповідне мо
тивування українських постулатів може придбати українській групі багато 
таких адептів, але конфлікт її з кадетською групою на Грунті національних 
змагань міг би викликати й відступлення багатьох таких суголосних елемен
тів. Щодо селян, то серед них стрічаємо і глибоко переконаних українців, 
що свідомо боронитимуть наші національні постулати. Так, незвичайно при
ємно було мені поговорити з чернігівським послом Тарасенком, з Кулішевої 
отчини м.Воронежа; я знайшов у нього і добре розуміння сучасних обста
вин, й обзнайомлення з фактами із сфери українознавства. Дуже добре 
вражіння робить з сього боку і київський посол Зубченко. Полтавський 
посол Онацький, один з найбільш охочих і популярних ораторів, також 
підносить українську автономію як підставовий постулат, але він належить 
до тих, кого передовсім інтересує розв’язання земельної справи.

Очевидно, серед селян-послів таких заінтересованих головно й над усе 
земельною справою — переважна більшість, але здебільшого вони усе ще
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помовчують, навіть в сій над усе інтересній для них справі. Зрештою, по
дільські посли, вибрані під спеціальною сторожею правительства і тут, в 
Петербурзі, оселені на одній із "казьонних квартир", під офіціозним, коли 
не офіціальним, наглядом, тільки що починають ходити на українські зіб
рання, а волинські заклопотані піднятою тепер касацією їх виборів, пере
ведених з ріжними адміністраційними неправильностями на взір славних 
галицьких виборчих розбоїв. А притім багато в самій земельній справі для 
селян лишається неясного й суперечного. Серед сих селянських послів є 
власники, і то навіть більших ґрунтів (по кількадесят десятин); таких, оче
видно, мусить непокоїти, лякати і принцип націоналізації землі (чи переходу 
її на власність українського краю, відповідно до автономічної програми), 
і можливість переведення якогось низького minimum-у землеволодіння, і 
навіть такі принципи, що земля буде належати до тих, хто обробляє її 
своїми руками. Вони бояться, щоб се не виключало права уживати робіт
ника в господарстві, не давало можливості відбирати землі від селянина, 
коли з яких-будь причин селянській родині прийдеться певний час вести 
господарство чужими руками і т.д. Деякі вагаються на точці, чи земля має 
бути забрана без викупу, чи з викупом. Принцип автономії ( національно- 
територіальної) викликає тривожне запитання, чи се не поставить яких пере
шкод праву переселюватися з України на свобідні землі як колонізаційні 
території азіатської Росії й уральського краю. Всі отсі питання потребують 
іще вияснення і вчасті можуть бути сформульовані в загальнім законі, по
части, як то підносило багато українських бесідників, — розроблення їх і 
переведення в деталях має бути передане в виборні місцеві комітети, з ’єд
нані під автономічною організацією України.

Дає себе сильно відчувати нечисленність того осередку, який творить 
згадана купка свідомих українських інтелігентів. З  них д. Шраг, як голова 
групи і звичайний провідник зборів, через се саме вже взагалі мало може 
зазначити свою індивідуальність. Д[обродія] Біляшівського, цінного особ
ливо своїм історичним приготуванням, застав я хорого в ліжку. Зіставалися 
поза тим лише загально популярний як видавець "Хлібороба" д. Шемет і 
д. Чижевський — цінний своєю освітою й земським досвідом.

З  селянських депутатів особливо часто забирає голос пос[ол] Онаць- 
кий. Він не визначається ясним теоретичним поглядом, але гарно ілюструє 
фактичні обставини й своїми повними свідомого гумору образками, дотепа
ми, прислів’ями викликає співчуття аудиторії. З  великою приємністю мав я 
нагоду слухати прості й гарні в своїй солідності й продуманості виводи київ
ського посла Зубченка — одного з найбільш симпатичних селянських по
слів, заможного господаря і волосного старшини, що все життя воював з 
начальством, бував на засланні і т.ін. Сильне вражіння робили терпкі жалі 
на упослідження селянина перед панами з уст подільського посла Штефа-
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нюка. Всі сільські посли, з виїмком п. Теслі, вихованця агрономічної шко
ли, говорять по-українськи, переважно дуже гарно, ядерно, без сліду впли
вів зросійщення. Переважно вони заховують і свою сільську українську 
одіж, тимчасом як депутати з земель російських убираються по-міськи. На 
пункті противставлення "правдивих" селян і тих, що "поначепляли на себе 
галстучки та воротнички", вийшла між селянськими послами навіть жива 
перепалка на однім зборі.

Загалом узявши, перша парламентарна репрезентація російської Укра
їни зробила на мене вражіння добре — є в ній елементи цінні й надійні. 
Зокрема українське селянство показує таку величезну — як на обставини 
свого життя — силу інтелігенції, політичного й суспільного розуміння, горо- 
жанського виховання, що повинно розвіяти всякі песимістичні гадки щодо 
будучності російської України в ліпших конституційних обставинах.

Май 1906
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З  Д ЕРЖ АВН О Ї ДУМИ
З  вражінь і помічень

Для новонародженого російського парламенту правительство визна
чило одну з другорядних царських палат, т[ак] звану Таврійську, побудо
вану з кінцем XVIII в. царицею Катериною для свого фаворита Потьомкі- 
на, що за участь в прилученні до Росії Криму дістав титул князя тавричесь- 
кого, і се ім’я полишилося потім за сим палацом, по його смерті взятим до 
розпорядження царського двора. Палац досить тяжкої архітектури і 
непоказний, а головно положений "за світом", в однім з найглухіших кутів 
Петербурга: мовби умисно вислано Думу сюди дальше від місць, де б’є 
живчик столичного життя. Накладом чималого гроша приладжувано близько 
півроку палату до потреб парламенту; аматори штуки нарікають на зни
щення старих мальовань палати: всі, хто має діло в Думі, — на велику 
невигоду її уміщення. Зіпсовано розкішну залу перегорожею, на якій зроб
лено галерею — тісну, невигідну; мало місць для коресподентів, смішно 
малі ложі полишено для публіки — числом дві всього на все, на яких ЗО—
40 душ. Дістатися сюди тяжко, а й діставшися, тяжко витримати в стиску 
й неможливій задусі, в низенькій ложі під самою стелею; до того сильні 
протяги і неособливий резонанс. Тому й ті, що мають приступ до галерей, 
волять обертатися в "кулуарах", як звуть їх, в замилуванні до всяких захід
них парламентарних термінів і слівець, — передній залі й ресторанах Думи 
(до речі сказавши, дуже дрантивих, хоч і дорогих). Тут мусять товктися 
депутати, не маючи більш ніякого ресторану на добрий стріл від Думи.

Дума має місця щось на 600 послів, а в дійсності мала під час мого 
побуту в Петербурзі 448, а з послами Сибіру й Кавказу, що доперва потім 
були вибрані або ще вибираються, матиме 478. Обставини, в яких перево
дили вибори, відбилися й на складі Думи, дуже незвичайнім. Кидається в
041 передовсім розмірно молодий вік переважної більшості послів. На 448 
осіб* тільки 66 осіб (15%) переступило за 50 літ, а 215 не мають сорока літ 
(47%). Опозиційний, революційний рух виніс наперед людей молодших, 
що становили головні кадри сеї опозиції, і особливо се замітно серед депу
татів селянських і робітницьких: середній вік в "трудовій групі" 35 літ, в 
конституційно-демократичній, де більше задержалося старшої генерації 
лібералів, — 41 рік. Безперечно, якби виборчий закон не ставив вимог 
віку, середній вік депутатів спав би ще нижче. Рух між селянством і недовір’я 
їх до "панів", що виявилося місцями дуже сильно, особливо на Україні (в 
Київщині, Полтавщині і ще сильніше на Поділлі), відбилося в несподіва

*  Про пізніше вибраних не маємо ще опублікованих дат.
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ній перевазі послів-селян (204, майже половина цілої Думи — 45%). Роз
мірно мало зате вийшло міських робітників — тільки 14. Сталося се нас
лідком агітації зі сторони соціал-демократів і соціалістів-революціонерів за 
з держанням від виборів (бойкоту Думи): вона мала великий вплив у сій 
сфері при головних виборах і відбилася на них дуже сильно. Невважаючи 
на такий "демократизм", Дума має безумовно інтелігентний характер: 60% 
послів мають освіту вищу або середню, і тільки двохиь цілу палату є непись
менних; се належить тямити супроти балаканини тих, що розписуються 
про "неписьменних селян" нинішньої Думи. Для держави, де неписьменні 
становлять майже 30%, а в деяких губерніях (в тім і українських) завдяки 
російській системі "освіти" неписьменних навіть більше половини, се явище 
дуже характеристичне! Очевидно, невважаючи на весь припадковий ха
рактер сих виборів, вибиралося з-посеред селянства якраз що інтелігент
ніше — давалася певного роду "премія за освіту", і дійсно поміж тими 
двома сотками "крестьян" є чимало людей вповні інтелігентних, селян 
тільки по класовій термінології Росії, а не по способу життя й заняття.

З  народностей дві виступили в ролі привілегійованих — державна 
великоруська, що, хоч становить меншу половину людності в державі, дала 
близько 60% послів (265), і польська (прецінь також державна — хоч і 
неофіціально), завдяки своїй економічній перевазі і привілегійованому стано
вищу в деяких краях. Поляків є 51 посол, себто 11%, тимчасом як польська 
людність в державі не становить і 8%. До української народності призна
лося 62 посли (14%), отже, менше против того процента, який становить 
українська людність (коло 19%). Але в дійсності українців в палаті ще 
менше, бо хоч, окрім тих 62, мусить бути між послами ще більше "тоже 
малоросів", але і між тими, що вписалися на квестіонарі як українці, також 
чимало українців тільки походженням — Ukraini gente, natione Rossi, так 
що процент великоросів в Думі треба числити ще вище. З  професій, які 
звичайно стрічаємо в посольських палатах, слабше, ніж можна було споді
ватися, заступлені професори; професорів університетів й інших академіч
них інституцій 10, приват-доцентів 4, разом 3%, професорів середніх шкіл 
нема зовсім, і тільки народних учителів, що пройшли як селянські депута
ти, є 23. Сталося се наслідком виборчого закону, що виключає з посоль
ства всіх, хто має державну службу; професори, як і всякі урядники, мали б 
зректися посади, щоб бути послами. Безперечно, се здержало багатьох, 
хоч не тільки посольство їм було пожадане, а й вони були б дуже пожадані 
в сій палаті, тим більше, що вищі школи однаково стоять замкнені й профе
сори вільні від своїх обов’язків. Дуже сильно заступлені зате служащі 
земські, міські, взагалі громадські (61 особа — 13%). Не диво! Адже ж 
збори земців послужили передвступною школою парламентаризму в 
нинішнім руху.
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Виборчий закон взагалі виключив від участі в Думі цілий ряд елемен
тів, а правительство ще й на практиці постаралося повідсувати всякими 
способами тих, в кім побоювалося опозиційних кандидатів. Найбільш голос
ним способом було позивання до суду за вчинки против закону про пресу. 
Таке позивання позбавляє права пасивного вибору, і тим способом прави
тельству удалося не пустити до Думи цілий ряд визначних провідників опо
зиційного руху. Додати до сього дуже обмежене право слова, недозволюван- 
ня зборів, виключення передвиборчої агітації і те, що більша половина Ро
сії в сім передвиборчім періоді стояла під виїмковими законами (усиленная 
охрана), і се вже само дасть нам поняття, який припадковий характер мусив 
мати перший склад парламенту. А треба ж іще додати проповідь бойкоту 
Думи з боку соціальних демократів і соціалістів]-революціонерів, що не 
зосталася також без впливу на багатьох.

В таких обставинах, в яких приходилося вибирати першу Думу, навіть 
ті, що з тактичних мотивів виступали против бойкоту її, не допускали для 
Думи, вибраної в таких ненормальних обставинах, ніяких інших прав і ком- 
петенцій, окрім виборення гарантій горожанських свобід і уставлення спра
ведливого виборчого права на будуще (загального, безпосереднього, рів
ного і тайного вибору). її допускалося як malum necessarium, як переходову 
хвіртку, якою мали перейти до правдивого представительства.

На ділі Дума вийшла ліпша, ніж хтось міг сподіватися. Завдяки пове
дению правительства, що неустанно гнало суспільність до революції, Дума 
вийшла наскрізь опозиційна. Правительственої групи не знайшлося в ній най
меншої (хіба кілька незорганізованих одиниць). Сама "правиця" її стала суп
роти нинішнього правительства на становищі опозиційнім. Цілий парламент 
загалом, під натиском лівих елементів в парламенті і поза парламентом та 
супроти безоглядної відпорності правительства, посувається вліво — ради- 
калізується, а не стає уміркованішим. І якість (качество) його теж не зле. 
Невважаючи на заходи правительства коло виключення небажаних елемен
тів і протегування "темного селянства", в палаті знайшлися певні інтелігентні, 
а навіть і політичні сили, і то навіть серед самого селянства.

З  другого боку, відгюрність правительства і його безоглядна неохота до 
забезпечення найелементарніших підстав горожанського життя та упертість, 
з якою держиться воно всяких виїмкових форм управи, адміністраційного й 
військового терору, показуючи зовсім очевидно, що воно зовсім ще нічого 
не навчилося і нічого з своїх старих штучок не забуло, — все викликує 
страхи, що новий парламент, якому б дала місце нинішня Дума, може, не 
вийшов би навіть і такий добрий, а ще гірший — не відповідав би навіть в 
тій мірі настрою і жаданням суспільності, як нинішня, в таких противконсти- 
туційних обставинах вибирана і бойкотована Дума. І от Дума вагається. З  
одного боку, жива свідомість своєї неправосильності до якоїсь конструк
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ційної роботи, яку неустанно пригадують Думі "ліві", то значить соц[іал]- 
демократи і соціалісти]-революціонери, остро гудячи її за всякий похоп до 
парламентування в таких непарламентарних умовах. З  другого боку, хо
четься використати ті засоби, які дали обставини в руки Думи, не упустити 
невикористаною тої сили, якою може бути нинішня — така однодушна й 
сильна в своїм опозиційнім настрої палата, піддержувана притім так сильно 
довір’ям, симпатіями і надіями суспільності, цілого народу, які той заявляє 
їй на кождім кроці.

Позитивний настрій, піддержуваний сим співчуттям суспільності, оче
видно, бере в Думі перевагу. Взявши в програму аграрну справу лише під 
натиском селянських мас, що не хотіли знати в сій справі ніякої проволоки, 
Дума вже сама тепер бере на дневний порядок справу реформи місцевої 
самоуправи (земства). Правдоподібно, не обійдеться і без регуляції праці 
робітників — сю справу витягнули саме українські посли.

Та тільки в усіх своїх поривах до законодатної творчості Дума скрізь 
стрічає гладку, непробиту стіну правительственого відпору. Правительство, 
очевидно, нервується, через се навіть переборщує в своїй рішучості нічим 
не поступатися перед парламентом, показати себе "сильним" і "непохит
ним". Тим видніше його завзяття на сім пункті. Перед скликанням Думи 
воно забарикадувало їй приступ до цілих областей законодавства "основ
ными законами", на швидку руку спеченими і проголошеними за непоруш
ні для Думи. Далі воно зв’язало Думу дуже тяжким, повним формальних 
трудностей статутом. Нарешті, поставило поруч неї другу палату в виді 
Государственного совета, зложеного наполовину з урядників, а в другій 
половині переважно з репрезентантів привілегійованих, консервативних 
кругів. Отже, ся друга палата має служити бар’єром для всяких реформа
ційних змагань Думи. Обставивши діяльність Думи такими барикадами, 
правительство могло б, не висуваючи себе, зовсім спокійно полишати зако- 
нодатну ініціативу Думи, дати їй борикатися з сими перешкодами й грузну
ти серед них. Та, видно, не стає на се холоднокровності у теперішніх сторо
жів старого режиму, і вони при кождій відповідній і невідповідній нагоді 
спішаться зазначити свою противність задумуваним реформам. Не встигне 
Дума порушити якусь справу, як з сторони міністерств уже зазначується, 
що правительство такій реформі неприхильне, до тої реформи не допус
тить. Таким чином зникає відразу надія на успішне й скоре переведення 
задуманої реформи й приходиться її переводити на непевне.

Таке становище, безперечно, прикре й тяжке. Дума засідає, радить і 
веде законодатну діяльність з якнайбільшим напруженням уже два місяці, 
але досі не може виказатися ніяким позитивним результатом її. Особливо в 
незмірно тяжке й трудне положення ставить її справа політичних процесів і 
засудів смерті. Дума розпочала свої засідання від жадання амністії і зне
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сення кари смерті, від гарячого крику обурення против сеї кари. Були певні, 
що сю першу умову утихомирення настрою й ослаблення теперішнього 
напруження правительство виконає дуже радо, без всякого торгу про фор
мальності. Сподівалися амністії з дня на день, з тижня на тиждень, але 
вона так і не прийшла ще й досі! Те ж саме і з карою смерті. Дума радить 
над нетикальністю особи — адміністрація вішає й розстрілює людей без 
суду чи з пародією на суд — воєнним судом. Дума переводить дискусію 
над знесенням кари смерті — міністр заявляє, що з сим ділом не можна 
спішити, треба основно розглянутися в питанні — і засуди смерті викону
ються далі. Дума пробує здержати їх своїми інтерпеляціями — людей 
розстрілюють далі. Дума заявляє, що буде надалі кваліфікувати їх як про
сті убійства, — нічого не помагає. Дума ухвалює в останнім читанні закон 
про знесення кари смерті — міністр заявляє, що противиться знесенню, і 
зараз же беззаконно убивають "злочинців" в Митаві й Варшаві. Я не забу
ду слів одного бесідника, який в виразах простих, але з почуттям глибокої 
розпуки висловляв се почуття пригноблення й безвихідності від сього незмір
но страшного "кривавого дощу", яким правительство кропить Росію й саму 
Думу під час, коли вона хотіла б займатися законодатним оновленням Росії. 
Треба великого завзяття або й такого призвичаєння, огрубіння нервів, яким 
наділила сучасну суспільність піврічна оргія російського терору, щоб не 
стратити рівноваги, не розсміятися "червоним сміхом" на вид законопроектів 
"горожанських свобід" в такій обстанові.

Конфлікт між Думою й правительством висить в повітрі. Навіть дуже 
умірковані люди висловлювали мені переконання, що по звісній декларації 
міністерства 13 (28) мая Дума повинна була сказати правительству aut— 
aut: зажадати конституційного міністерства або розійтися. Ліві елементи 
при кождій стрічі з відпорністю правительства взивали Думу відкликатися 
до народу й розійтися. Але річ очевидна, що такий відклик до народу і 
замкнення Думи послами могло б мати тільки одно значіння й один резуль
тат — поклик до революції. Перед сею перспективою відступають не тіль
ки посли, в яких можна б, при охоті, підозрівати бажання грати "історичну 
ролю" з трибуни нинішньої Таврійської палати, а й люди з-поза палати, 
навіть революційно настроєні, але дуже непевні щодо результатів революції в 
теперішніх обставинах. Хтозна, чи така революція не була б пожадана самій 
бюрократії і чи її репрезентанти не провокують самі тої революції, щоб, 
задавивши потім огнем і залізом, відкликати всі ті уступки, які правительство 
мусило дати народові попереду.

І Дума засідає й радить, пророблює формальності, приписані їй стату
том, "грає в парламент", як закидають їй "ліві", або "докучає" правитель
ству, викрикуючи його міністрів, обсипуючи їх лайками, не допускаючи до 
голосу... В часі, коли нема свободи преси, нема свободи слова, нема свобо-
J3 М. Грушсвський, Т. 1
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ди зборів, коли послові не позволяють відбути зібрання з своїми виборця
ми, щоб поділитися з ними гадками про ситуацію і взяти від них наказ (так 
було в Чернігові з послом Шрагом), — і се має велике значіння, що з 
думської трибуни можна бити правительство, розкривати його діяльність, 
потягати бюрократію до відвічальності — хоч би моральної, і ті грізні про
мови потім пускати у всі кути Росії. Про багато речей не можна було й не 
можна досі говорити інакше, як тільки з сеї трибуни або словами, сказани
ми з сеї трибуни, і тим можна в дуже значній мірі оправдати безмірну бала
кучість сього першого російського парламенту. Але се все — не позитивна 
робота.

Провідники нинішньої Думи — конституційні демократи (кадети) 
сподіваються, що Дума, зістаючися в легальних границях, пильно викону
ючи всі виписані для неї формальності, нарешті примусить правительство 
уступити Думі й піддатися її директивам. Змусить своєю моральною пова
гою, авторитетом суспільності й народу, що маніфестує на кождім кроці 
свою солідарність з нею. Інші покладають надії на революційний настрій 
народу і думають, що ся перспектива хронічної революції змусить до усту
пок навіть грубошкурих панів, що правлять нинішньою бюрократичною ма
шиною. Треті покладають надію на брак гроша в державнім скарбі, що 
скорше чи пізніше він змусить правителів до згоди з суспільністю, з наро
дом. Чи наступить се тепер уже, чи правительство попереду схоче спробу
вати ще інших експериментів — не можна знати наперед.

Ясно тільки, що нинішній парламент — тільки репетиція, по котрій 
доперва зачнеться правдива п’єса, і не знати, коли і як те правдиве представ
лення зачнеться.

Червень 1906
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ДУМА І НАЦІО НАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Російська Дума нарешті вибрана, зібралася й от уже четвертий тиждень 
радить, ще не розігнана. Росія має парламент, який, хоч з формального боку, 
може виконувати свої функції. Що реального внесе він в державне життя 
Росії й який буде мати вплив на нього, се поки що лишається незвісним. Все- 
таки перша стадія визвольного руху, розпочата восени 1904 р. під окликом 
права суспільності висловити свої гадки й бажання правительству, знайшла 
своє довершення в новій Думі, і рух вступив у нову стадію — виборення не 
права гадки, а права на участь в правлінні для суспільності, народів і країв 
Росії. Поки що в сім напрямі не здобуто ще нічого: правительство грає дво
значну ролю, затягаючи справи при помочі тяжкого статуту Думи, відповіда
ючи фразами на всякі жадання й оминаючи всякі реальні уступки, аж до 
проявів чисто комічних. Таким комічним епізодом був перший правитель- 
ствений проект, внесений в Думу по тім, як вона перейшла до денного поряд
ку над декларацією правительства й заявила своє недовір’я міністерству: пра
вительство предложило Думі проект асигновки на будову прачкарні й оран
жереї в Дорпатськім університеті. Дума тим часом вислухує й ухваляє зако
нопроекти, хоче виробити закони про основні свободи горожанські, про зне
сення кари смерті, про виборчу реформу (загальне, рівне, безпосереднє і тай
не голосування), про аграрну реформу — се те, що загально уважається 
наглим і дозволеним нинішній Думі як вибраній лише півзаконно, на підставі 
неповного виборчого права і з ріжними надужиттями. Спочатку побоювали
ся, що Думу розженуть; говорили про такі конспірації в гвардії, про провока
цію, приготовлену для розгону і т.д. Тепер сі страхи зникли, припускають, що 
правительство не боронитиме засідати Думі скільки схоче, але зате виникає 
інше прикре питання: що ж буде, як Дума буде ухвалювати, а ті ухвали лишать
ся без усякого впливу й значіння?

Справа децентралізації державного устрою, переведення автономної 
організації областей і національних територій і розв’язання національного 
питання знята з програми нинішньої Думи її провідниками — партією "на
родної свободи". Мотивується се неповноправністю Думи і більш тактич
ними мотивами. Справа, мовляв, викличе роздвоєння в Думі, яка в актах, 
що мають метою забезпечення загальногорожанських свобід, досі йшла 
солідарно; вона відіпхне багатьох з депутатів, настрашених криками про 
розшарпання Росії автономістами. В відповіді Думи на тронову промову сі 
питання тому зовсім замовчані, заступлені зовсім мізерною фразою про 
своєрідні прикмети ріжних народів Росії, їх заховання і розвій. Се не може 
не дразнити й непокоїти всіх заінтересованих національним питанням і ав
тономією. Поляки, призвичаєні до запобігливості до їх національних посту
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латів в російських ліберальних кругах, без церемонії закидають кадетам 
зраду. Мовляв, постулат автономії Польщі фігурував давніше між перши
ми задачами парламентарної кампанії, а тепер його знято. Але сі закиди 
роблять дуже мале вражіння через польські нетактовності, які розхоло
джують усе більше й більше, аж до останку, симпатії ліберальних кругів до 
поляків.

Українці, можна сказати, аж на помості парламенту починають на доб
ре формуватися в політичну партію. Виборча кампанія була ними майже не 
використана. Тільки в Полтавщині, почасти в Києві, українська демокра- 
тично-радикальна партія виступила при виборах як партія, вела деяку ви
борчу агітацію, зазначувала себе. Але й тут, не кажучи про інші місця, 
українці переходили або як кандидати партійних блоків, переважно як кан
дидати партії "народної свободи", або як кандидати селянські, безпартійні. 
Один-одинокий д. Шемет перейшов як репрезентант української демок- 
ратично-радикальної партії. Тільки зібравшися до Думи, українці-посли 
оглянулися на себе, щоб обрахувати свої сили й постаратися заложити укра
їнський парламентарний клуб.

Результати показалися ліпші, ніж можна було сподіватися супроти доте
перішньої пасивності української суспільності і її пасивного становища при 
виборах. Як серед послів, вибраних від кадетської партії, так і серед селян
ських депутатів знайшлося чимало свідомих українців, що при певних ріж- 
ницях в інших сферах сходилися на спільнім бажанні забезпечення націона
льних і політичних прав українському народові: національно-територіаль- 
ної автономії України, повноправності української мови і т.д. До них прилу
чилися люди, що як посли з українських земель уважали своїм обов’язком 
боронити прав української народності. Досі записалося до сього україн
ського клубу 44 члени — число показне, якого не сподівалися, певно, 
найгарячіші оптимісти, і воно ще, безперечно, може зрости, навіть значно. 
Але треба пам’ятати, що се поки що тільки парламентарна група, а не пар
тія, навіть не солідарний парламентарний міжпартійний клуб. Майже всі 
члени сеї української групи з інтелігенції належать до кадетської партії, 
значне число селян — до т. зв. "трудової групи", де групується переважна 
маса селянських і робочих депутатів цілої Росії. З  одного боку, в інтересах 
парламентарної тактики конче потрібне було б консолідування всередині 
української групи певної партії з спільною програмою хоч в питаннях 
національних і політичних. Але, з другого боку, було б небезпечно наглити 
сей процес, поки національні й політичні українські постулати не вияснені 
відповідно для ширших кругів. Навіть на перших зборах українських ПО

СЛІВ знайшлися такі українці, для яких не тільки жадання національно- 
територіальної автономії, а й допущення української мови в школи і уряди 
здавалося річчю дивною й неясною. Принаглене сконсолідування передчасно
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замкнуло б стіни клубу, відіпхнувши багатьох людей, які до певної міри 
спочувають українським постулатам, а ближче познайомившися з ними, 
пізніше могли би вповні пристати на них.

Принаглення, отже, непожадане. Але треба признати, що не тільки 
формальна, а й часто моральна консолідація української групи посувається 
слабо. Є в тім причина практичної натури — що посли дуже зайняті 
парламентарними сесіями, мало можуть бувати на інших засіданнях, а брак 
відповідної політичної літератури, брак навіть підручної бібліотеки все зво
дить на дискусію. Але впливають і глибші причини — мале вироблення 
політичних і взагалі всяких українських постулатів в Росії. Тим часом насува
ється справа язикова, проект котрої виробляє тепер група автономістів, за 
нею може не в далекім часі вийти наперед і справа реформи місцевої само
управи, а з нею справа автономії, і українцям на сих пунктах доконче треба 
мати ясні й вироблені гадки.

Парламентська група автономістів, у склад якої входить група україн
ців (хоч фактично не всі ті, що зачисляють себе до української групи, зачис
ляють себе до групи автономістів, а ще менше — фактично бувають на її 
засіданнях), також не визначається одностайністю й однодушністю. В ній 
поруч оборонців чистої національно-територіальної автономії засідають 
екстериторіалісти — жиди, оборонці обласної автономії — великоросіяни 
окраїн (козацьких областей, Сибіру) і поляки, що також приймають не 
етнографічний, а обласний принцип автономії. З  другого боку, великі ріж- 
ниці в класових і економічних поглядах і змаганнях також дають себе дуже 
відчувати. Подумати, що в одній і тій самій групі зійшлися і волинські 
посли-поляки, вибрані розбійничими способами, — пани, ославлені як остан
ні гнобителі й визискувачі місцевої селянської, української людності, і україн
ські депутати, що в обороні селянських інтересів ідуть якнайдальше. Се не 
робить приємного вражіння, і присутність польських народових демократів 
розхолоджує багатьох в відносинах до групи автономістів. Правда, прису
тність поляків — найчисленнішої з репрезентацій недержавних народно
стей (звиш 40) значно збільшує чисельну силу групи (її числять тепер 
звиш 120, але вона може ще зрости), а напруження їх автономних зма
гань напружує постулати автономістів взагалі. Але з другого боку, присут
ність польської репрезентації далеко не причиняється до моральної сили 
і до популярності сеї групи. Притім же багато членів групи і з українців, і з 
інших народностей заангажовано в інших групах і партіях — кадетській, 
трудовій групі і т.д.

З  поляками взагалі сталася дивна метаморфоза. Ще так недавно вони 
були улюбленцями російського лібералізму, героями визвольного руху в очах 
росіян. їх опозиційне становище супроти уряду покривало всі їх інші гріхи й 
прогрішення, і хто б виступив против них, стягнув би закид шовінізму, не-
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толеранції і т.д. Але весняна виборча кампанія в Королівстві, де польські 
народові демократи ішли під окликами народової солідарності, не перепус
каючи нікого з поступовців, нікого з жидів, — задала перший удар їх попу
лярності. Найгірший ворог не міг їм порадити такої піррової побіди. На 
порозі парламентарної сесії польське коло зарекомендувало себе деклара
цією польських жадань, де воно стало на основі історичних прав, міжнарод
них трактатів, що заперечують навіть право Думи рішати про Польщу, і ся 
декларація зробила на російських послів якнайгірше вражіння. За тим піш
ла польська політика аграрна — опозиція против земельної реформи, явна 
або тайна, двозначні, нещирі викрути. Навіть поступові поляки, що пови
ходили подекуди з-поза Королівства, не утрималися на принципіальній 
дорозі, піддаючися національній солідарності. І се добиває поляків в очах 
поступової Росії. Вони се чують, але їх жалі й нарікання тільки далі псують 
відносини. Поляки рішучо перестали бути популярні в Росії.

Се, з одного боку, зняло взагалі автономне питання з денного порядку 
поступових росіян — нема для кого спішитися. З  другого боку — дає 
можність формулу "автономії передусім для Польщі" заступити формулою 
"перестрій Росії на підставах обласної й національно-територіальної автономії 
взагалі". Група автономістів має іти в сім напрямі — виборення прав для 
всіх недержавних народів і автономії як загального принципу. Сю небезпеч
ність зачули явні й тайні прихильники російського централізму. В офіціаль
нім органі кадетів "Речь" тому півтора тижні (13 ст.ст. мая) з нагоди оголо
шення програми парламентського союзу автономістів появилася редакцій
на стаття, яка, виступаючи против висування національного питання на чергу, 
заразом старається розбити сей союз, доводячи, що народностям з виробле
ними силами й загальнопризнаними домаганнями нема інтересу лучитися з 
народностями, яких постулати "тільки вчора народились". Ціль ясна, але 
ледве чи буде осягнена.

В першій лінії союз автономістів висуває проект закону про язики. Йому 
прийдеться звести малу кампанію з партією кадетів, щоб здобути місце й 
чергу для сього законопроекту. Се послужить пробним каменем настрою 
провідників нинішньої Думи: чи вони приймуть його на порядок дня самі, 
чи прийдеться ставити сей проект від групи автономістів. В дальшій лінії 
виникає справа реформи місцевої самоуправи на нових підставах, в зв’язку 
з тим — справа обласної й національно-територіальної автономії й заміни 
теперішніх припадкових адміністраційних районів новим поділом, більше 
раціональним: з становища всіх прихильників національно-територіальної 
автономії підставою такого поділу має послужити етнографічний склад 
людності. За се чіпляється уже тепер аграрна справа, і в розпочатій диску
сії неминуче вона мусить виникнути. Чи буде поставлена на денний поря
док — не знати. В наведеній вище програмі нинішніх провідників Думи
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вона кінчиться справою виборчої реформи. Але спішитися з поставленням 
на чергу виборчої реформи ненаручно не тільки для нинішніх провідників 
Думи й її провідної партії — кадетської, що являється в ній хазяїном, але й 
для всіх, хто цінить радикальний характер нинішньої Думи. Перевести де
бати над виборчою реформою — значить проголосити urbi et orbi неправ- 
ність умовин, в яких вибрано нинішню Думу, зазначити її неправосильність 
і невідповідність до творчої роботи. По такім констатуванні Думі прийш- 
лося б замкнути свою законодатну діяльність. Тим часом все-таки, хоч в 
невідповідних обставинах вибрана, нинішня Дума несогірша, і не тільки 
кадети, а й люди з багатьох інших партій не мають великої охоти міняти 
нинішню синицю на будучого журавля. З  відсуненням же справи виборчої 
реформи справа реформи самоуправи може прийти на порядок дня, коли не 
в сій сесії (се можливо, коли сесія дуже потягнеться), то в осінній, і тоді 
настане рішуча кампанія для всіх прихильників справедливого розв’язання 
національного питання в Росії.

Май 1906
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А ГРА РН Е ПИТАННЯ

Може здатися парадоксальним, переборщеним, коли з усього, що при
несла з собою нинішня хвиля в Росії, увесь визвольний рух її, революція 
останнього року, боротьба з найважнішим правительством і розвій полі
тичної гадки в суспільності, назвемо аграрну справу в її нинішній поста
ві. Але я позволю собі висловити з притиском своє глибоке переконання, 
яке дає мені розглядання і зблизька, в самім горні, і з заграничного від
далення, і під безпосередніми вражінями хвилі, і з історичного становища — 
коли зв’язую нинішню хвилю з історичним розвоєм подій. Се переко
нання, що великий політичний і суспільний кризис Росії не приніс нічого 
важнішого понад земельне питання, як ставиться воно тепер. Нічого 
важнішого і більшого як з загальноросійського, так і з спеціально україн
ського становища.

Ограничения автократизму, заведення конституційних форм, забез
печення горожанських свобід і національної рівноправності, навіть націо
нальна автономія народностей — все се були речі, яких треба було споді
ватися раніше чи пізніше. Чи за три роки, як казали в переддень япон
ської війни оптимісти, чи за тридцять літ, як казали песимісти, але була 
річ очевидна, що Росія піде колись також шляхом цивілізованих держав 
Заходу, присвоїть і переведе у себе принципи конституційного життя. 
Насильне придушення недержавних народностей мусило з часом скінчи
тися й дати місце забезпеченню їм можності розвою й самоуправи. Але 
що ідеали анархістів-землевольців про передачу земель з рук теперішніх 
властителів в руки трудящих, про злуку боротьби економічної з політич
ною так скоро перейдуть з тісних революційних кружків в широкі круги 
суспільності, сього нелегко було сподіватися. Трудно було вгадати, що на 
наших очах окрик "земля і воля" з конспіративного гасла стане загальним 
окриком, прийметься як програма для селянства, прийметься і самим се
лянством, яке так недавно крутило руки назад проповідникам сих ідей і 
видавало начальству, і з революцією політичною справді злучиться тісно 
революція суспільно-економічна як один з перших і головніших її посту
латів.

Коли рік тому духові наслідники землевольців, соціалісти-революціо- 
нери, розпочали в більших розмірах свою агітацію в народі, се викликало 
якнайгостріші репресії не тільки з сторони правительства, яке кинулося на 
них так, як на ніяку іншу організацію й ужило найгостріших способів, щоб 
розгромити й задавити організований ними "селянський союз". З  сторони 
ліберальних та соціально-демократичних кругів ся агітація була теж прий
нята дуже неприхильно. Але несподіваний успіх, який згодом показався
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за сею агітацією, та енергія й свідомість, з якою народ приймав і відкли
кався на неї, зріст "селянського союзу" — все се скоро змусило лібераль
ні круги змінити фронт і піти назустріч сим селянським постулатам. Так
тика правительства, яке при виборах до Думи задумало опертися на се
лянство і висунути його против інтелігенції, против лібералів, зробила 
решту. Партія конституційних демократів (кадетів) й інші, менші ліберальні 
організації, щоб мати селянство не против себе, а за собою, "за волею", — 
годяться на "землю" для селян. Приймають програму "землі й волі". На 
найближчий порядок дня ставлять вони задоволення "земельного голо
ду" примусовою експропріацією земель і передачею в руки трудящих. 
Аграрна програма, виставлена конституційно-]демократичним клубом 
Думи місяць тому, досить близько підійшли до програми "трудової 
групи" — селянської репрезентації Думи. Кадети з великим натиском 
підносять се, що вона майже не ріжниться від тої, крім другорядних дета
лей. І з виїмком польських панів в Думі нема ніякої більшої групи, яка б 
противилася тому проектові — примусовій передачі всіх земель: держав
них, двірських, церковних і панських, добровільною чи примусовою екс
пропріацією в руки хліборобів. Навіть "праві" елементи Думи в значній 
часті годяться в принципі з неминучістю такої операції, і, властиво, сер- 
йозно-спірними питаннями в Думі будуть тільки деталі: чи забрати пан
ські землі з викупом, чи без викупу; що полишити з панських земель; на 
яких умовах передавати хліборобам землю, як саме перевести сю переда
чу; як організувати земельні фонди. Коли Дума не стане заходити в сі 
деталі, які не можуть бути розроблені так скоро і в яких мусять неминуче 
виникнути значні ріжниці, — коли вона обмежиться принципіальним рі
шенням, що всі землі вище певного minim um-у мають підпасти відібран
ню й сформувати земельні фонди, з яких земля в певній нормі має роз
даватися в ужитковання хліборобам, а всі дальші деталі мають бути роз
роблені на місці комітетами, вибраними на широкій демократичній під
ставі, — такий постулат знайде, безперечно, величезну більшість в Думі, 
коли справа ся вернеться з комісії до повної палати.

Розуміється, ми не такі оптимісти, щоб бачити в такій ухвалі щось 
більше понад значіння моральне. Правительство вже в цілім ряді заяв, 
починаючи від декларації міністерства 13 (28) мая і до останнього 
розпорядження в справі заведення місцевих аграрних комітетів, зазнача
ло свою противність такій реформі і далі буде поборювати її проект всіма 
способами. Не треба забувати, що тут в гру входять не тільки інтереси 
"опори трону" — великих властителів-панів, а й самої династії, що має 
стратити землі "удельные и кабинетские" і величезні, пребагаті маєтності 
поодиноких членів династії. Можна бути певними, що й заінтересовані 
верстви великих власників постараються на кождім кроці встромляти па
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ліччя в колеса сій реформі. Навіть якби ухвалено й затверджено її, практи
чне переведення потягнеться надовго, а й повне переведення не поверне на 
землю золотого віку. Не казати вже про те, що свобідні землі, які мали б 
бути передані в руки хліборобів, розложені дуже нерівномірно в ріжних 
місцевостях і краях, і вирівняння сих ріжниць дало б дуже багато роботи й 
трудностей. Навіть в найліпшім разі, коли б перейшли в руки селян всі 
земельні надлишки, всі свобідні землі Європейської Росії, вони не дали б 
нічого більшого, як тільки більше-менше таку середню скількість землі на 
хлібороба, яка припадала сорок літ тому, в момент знесення кріпацтва і 
перших наділів селян. Реформи дали б, отже, тільки хвилеву економічну 
підмогу хліборобській верстві. Підмога ся справді неминуче потрібна для 
того, щоб перейти до ліпших, інтенсивніших, раціональніших форм госпо
дарства, але щоб її відповідно використати для піднесення економічного й 
культурного рівня селянства, треба дуже пильного й енергічного проводу й 
помочі селянству в виді уліпшених і улегшених форм загальної освіти, роз- 
повсюднення відомостей фахових, господарських, розповсюднення взірце
вих господарств, помочі й ініціативи в творенні нових галузей промислу й 
мануфактури, які б підтримали й дали дальший імпульс розвою раціональ
ного господарства і т.ін.

Але з тим усім навіть такий чисто моральний, чисто формальний 
успіх — в виді ухвали Думою законопроекту в справі аграрної реформи — 
матиме незмірну вагу. Адже се буде ухвала репрезентації, яку суспіль
ність Росії уважає за свою правдиву репрезентацію, в якій відбиваєть
ся образ її поглядів і змагань, в якій сильно представлені самі заінтере
совані, властительські верстви (в нинішній Думі є 95 таких послів, що 
самі мають понад 500 десятин—800 моргів, не кажучи про людей, біль
ше або менше матеріально зв ’язаних з нинішнім земельним володін
ням). Рішення аграрної справи сею палатою буде мати незвичайну вагу 
в очах заінтересованих — селянських мас. Маючи за собою таке мораль
не оправдання, а, ведені своїм елементарним інтересом, вони не зали
шать добиватися реалізації сеї справи тою могутньою зброєю, політич
ною й економічною, якою в їх руках являються страйки і аграрні розру
хи. Я не можу собі попросту представити такого напруження репресії, 
яке могло б тоді здержати селянство в його домаганнях, в пресії на пра
вительство, на властителів, на суспільність за реалізацією аграрної спра
ви. Питання може бути про tempo сеї реалізації, про якість відтягання, 
про більше або менше корисний характер її для властителів, але убити її 
ледве чи удасться!..

І ніхто не заінтересований в її реалізації так, як народність україн
ська! До мотивів загальнодемократичного характеру тут з незвичайною 
силою прилучається мотив національний. Український елемент на на-
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тих землях представляється передусім і майже виключно селянством. 
Натомість велика власність спочиває в руках або тих, що зрадили свій 
народ, свою національність, свою культуру й пішли в службу чужому, 
ворожому правительству, пристали до табору чужих насильників, заво
йовників, гнітителів, або в руках сих самих чужих насильників і гнітите - 
лів, репрезентантів, агентів і слуг чужого режиму. Велике землеволо
діння на Україні чи репрезентанти його, загалом беручи елемент нам 
чужий, ворожий, чужонародний, антинаціональний. В нім можуть бути 
одиниці, неповинні в антинародній політиці, навіть симпатичні нам, але 
в великім огні суспільних і національних переворотів з сухим деревом 
горить і мокре. А загалом беручи, розв’язання аграрної справи у вказа
нім вище напрямі віддасть українському народові-нації забране, загра
боване від нього, отже буде тим вигладжена до певної міри одна з істо
ричних кривд, задана йому; буде сповнений акт історичної справедли
вості супроти нього.

З  тих, на кого падає тягар історичного реваншу, сього присуду Неме- 
зіди, найбільш болюче, бо не тільки економічно, а й національно, відчу
вають небезпеку сього повороту поляки. Для них в тім не тільки економі
чний удар певній суспільній верстві, але й знищення одної з підстав, на 
якій опиралася сила їх як нації — тих основ, на яких опиралася екстенсивна 
сила Польщі, її розпросторення поза тісні етнографічні границі, які також 
мало вдоволяють в Грунті речі сучасних польських політиків, як і старих 
завойовників і дипломатів X IV —XVII вв. Мають упасти ті підстави, на 
яких опиралося привілегійоване становище Польщі в землях українських 
(поки що в Росії, але поляки предвидять, що й Галицька Україна не може 
довго зістатися пасивним свідком сього процесу), так само в землях біло
руських, литовських. Мають загинути ті підвалини, на яких полягала сила 
польського елементу, його впливи та претензії на власть і провід в сих 
землях, — має бути заданий останній і вже нічим непоправний удар істо
ричній Польщі...

Відти той страшний неспокій в польській суспільності. Відти та не
охота до сеї справи, що пробивається у репрезентантів всіх течій, від най
більше консервативних до найбільше поступових і дає знати себе чи в 
виразній опозиції аграрній справі, чи то в накликах за силами й інстанці
ями, які б могли перепинити її, чи то в іронічній критиці реформи і дока
зах її абсурдності. Як останній, чисто розпучливий спосіб, популяризу
ється вже межинародна інтервенція в сій справі, в виді окупації західних 
частей Росії й задавлення аграрного руху силою чужого оружжя. Ми, 
невтаємничені, бачимо тільки те, що робиться для спопуляризування сеї 
ідеї в польських органах преси. Але хто знає, чи не ведуться в тих напря
мах заходи на інших, укритих від нашого ока, дорогах, і чи нема вже
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навіть яких-небудь, більше або менше виразних зав’язків нової "Святої 
ліги" для поборення спільними силами російської політичної й суспільно- 
економічної революції, і чи ся польська газетна популяризація не слу
жить тільки відгомоном дипломатичної акції в тій справі.

Сумніваємося, одначе, чи й вона охоронить тривко й сильно воло
діння історичної Польщі на чужих територіях від акту історичної Неме- 
зіди!.. Трудно спинити розмах раз рушеного колеса історичного ходу 
подій!

Червень 1906
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ПІСЛЯ ДУМИ

Найбільшою подією минулого місяця не тільки для нас, а й для цілого 
культурного світу було розв’язання російської Думи 9 (22) липня. Хоч тому 
першому російському парламенту мало хто віщував довге життя від початку, 
хоч поголоски про його "розгін" ходили віддавна, прибираючи часами досить 
сильну форму, проте звістка про розв’язання Думи зробила велику сенсацію 
й була прийнята з щирим жалем у всіх кругах, що бажали обновлення старої 
Росії. Був то, будь-що-будь, просвіт, з якого падав промінчик надії, провідна 
нитка, з якою, сподівалися, Росія потрапить вибрести з свого трудного поло
ження. Більш оптимістичні політики надіялися, що, вхопившися за простяг
нений йому малий палець російського правительства, новий парламент пот
рапить хопити його поволі й за обидві руки. Ми до таких оптимістів не 
належали, не ворожили Думі щасливої дороги в її труднім і не дуже зручнім 
лавіруванні між революційним настроєм лівих груп суспільності й реакцій
ним засліпленням кругів правительствених. І все-таки не можемо відізва
тися чимсь іншим, як щирим жалем над розв’язанням інституції, яка все ж 
до певної міри здержувала суспільний і державний організм Росії перед пов
ним розстроєм і на місце якої — при всіх кардинальних хибах її — не можна 
було видвигнути нічого реальнішого, активнішого. Уряд байдужою рукою 
розірвав нитку російського конституціоналізму, замкнув останній просвіт — 
і народи й суспільності Росії опинилися в безпросвітній пітьмі анархії.

Як тепер виходить ясно, правительство заздалегідь мало постанову зро
бити кінець першому російському парламентові. З  мотивів не зовсім ще яс
них, правдоподібно фінансових, для позискання фінансового кредиту у за
хідноєвропейської буржуазії, що заведення конституційного ладу вважала гаран
тією кредитової солідності Росії, правителі Росії рішили прикрасити старий 
бюрократичний устрій Росії легенькою конституційною декорацією, в стилі 
тих мальованих сіл і городів, якими, сто літ тому, старий господар Таврійської 
палати Потьомкін дурив чужинців, представляючи цивілізаційні здобутки 
новоздобутої "Новоросії". Але Дума рішучо не схотіла зістатися в рамах 
скромної декорації й стала могутнім мотором політичного й соціального руху, 
все більше революціонізуючися супроти відпорності правительства до всяких 
постулатів реформи і революціонізуючи суспільність своїми виступами про
тив правительственої системи та своєю проповіддю корінних соціальних ре
форм. Тоді правительство рішилося зробити їй кінець. Здається, можливість 
ухвали аграрного законопроекту Думою послужила безпосереднім стимулом: 
треба було замкнути Думу, поки аграрний постулат не буде сформульований 
нею. Перший-ліпший різкий крок Думи мав послужити за причину, і хоч про
відники кадетської партії, з її правішого, уміркованішого крила, що задава
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ли тон Думі, вистерігалися всякого такого різкого кроку, не вдалося їм ви
держати в своїм стоїцизмі. Стихійний рух вліво всеї суспільності, а з нею й 
Думи, помітний взагалі в останніх часах під натиском революційних елементів 
і самих обставин — самих правительствених кроків, якими воно ліпше від 
усяких агітаторів невпинно розпропагандовувало суспільність, — пірвав і 
кадетських провідників. В роздразненні на правительствений маніфест в 
аграрній справі, що забігав дорогу аграрному законопроектові Думи, на
віть правіші елементи Думи рішилися відповісти на сей маніфест контрма- 
ніфестом. Перед тим аналогічна пропозиція трудової групи навіть не була 
допущена під дискусію кадетською президією як крок революційний; те
пер самі кадети прийняли таке рішення на внесення одного з найбільш умі- 
ркованих депутатів з так званої партії демократичних реформ.

Правда, коли хвилеве роздразнення перейшло, кадетські провідники 
схаменулися з сього "революційного" кроку й поспішили його завернуги. Захо
дилися коло того, щоб звести свій контрманіфест до простого урядового за- 
відомлення й навіть переперли се рішення — скомпрометувавши себе тим 
чином в очах всіх лівіших груп і елементів. Та не помогла ся розвага, ні комп
рометація. Правительство вхопилося за сю нагоду й не схотіло її пустити з 
рук: слідом, скориставши з недільної перерви, воно замкнуло Таврійську па
лату під носом депутатів. В правительственім маніфесті за причину вказано 
було, що Дума, замість видавання законів, зайнялася слідством над прави- 
тельственими органами (в справі білостоцького погрому) та допустилася нро- 
тивузаконного вчинку виданням маніфесту. Закиди сі остільки нестійні, що 
Дума ні на хвилю не переривала своєї законодатної діяльності, свій маніфест 
уже звела до простого комунікату, а уряджувати анкети для своєї відомості 
(як в тій справі білостоцькій), розуміється, мала право у всіх справах. Але 
бюрократії треба було тільки поводу для розв’язання Думи, і справи маніфесту 
для неї вистало. Депутати, не здобувшися наразі на ніяку маніфестацію, але, 
зібравшися слідом на фінляндській території, відповіли на сей крок правите
льства покликом людності до пасивного опору правительству (не давати ре
крута й не платити податків); але впливу його поки що не можемо оцінити, 
хоч би й через то одно, що маніфест сей не може ширитися свобідно.

Десятитижневе існування Думи видало два закони (один — про уді- 
лення 15-міл[ьйонової] асигнати на підмогу голодним, затверджений 
Держ[авною] радою й правительством, другий — про знесення кари смер
ті — подтвердження не дістав); до того кілька начерків законів і — безко
нечна маса промов. Подумати, що за тридцять кілька засідань, які мала 
Дума, деякі бесідники виступали по 150 і більше разів! Ся безпам’ятна 
балакучість уже під час самих засідань доводила не раз до розпуки публіку. 
Тепер, коли Дума скінчила своє існування, шкідність сеї манії промов пред
ставилася з повною ясністю. Яка, напр[иклад], шкода, що в справі аграр
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ній Дума не ухвалила законопроекту, а зісталася при самих промовах! В 
попередній статті я вказував, що такий законопроект, ухвалений Думою, на
віть не санкціонований правительством, мав би величезне значіння. Сього не 
сталося — Дума полишила лише кілька партійних проектів і безконечне чи
сло ріжних поправок до них, з яких можна покликуватися на що хто хоче...

Реакційні елементи затріумфували. З  недержавних народностей ост
зейські німці і польська буржуазно-шляхетська суспільність, репрезенто
вана "народовими" послами Думи, могли зітхнути легко — страшна перс
пектива примусового знесення більшої посілості сходила з арени. Сей на
стрій в польській пресі прозирає виразно. Тріумфувати виразно з розпуску 
Думи, розуміється, не випадало, але жалувати за нею польській шляхті і 
буржуазії теж не було найменших причин. Ліпше їй обійтися без конститу
ції, ніж бачити свої найбільші життєві інтереси загроженими аграрним та 
робочим законодавством. З  автономією можна й почекати супроти таких 
небезпек та якось давати раду з бюрократією. І на перших початках нового 
бюрократичного кабінету Столипіна, що мав заступити законодатну ініціа
тиву Думи бюрократичною творчістю, в народній польській пресі можна 
було стрічатися з заспокоєннями щодо нового кабінету й його прихильності 
для польської справи та з виразами симпатії для групи "мирного обнов
ления", що мала засісти в новім кабінеті, й, охоронивши Росію від радикаль
них суспільно-економічних переворотів, попровадити її тихими-тихими сто
пами "смирного приспособления".

Навпаки, для українців розв’язання Думи було незвичайно тяжким уда
ром. Як то кажуть, "сироті женитись — і ніч коротка". Розбита віковим 
гнітом, що знесилив її організаційні здібності, українська суспільність нічо
го не зробила для своєї політичної організації в період передвиборчої й ви
борчої агітації, а коли сі вибори, випавши несподівано добре, привели в 
Думу досить численні українські елементи, вони і в Думі майже нічого не 
встигли зробити для своєї консолідації. Опинившися переважно в ріжних 
інших політичних організаціях, вони за півтретя місяця думської діяльності 
не встигли згрупуватися в одну національну партію, не встигли виробити 
якусь спільну програму як підставу такої національної організації, не всти
гли навіть заманіфестувати перед палатою й світом своїх національних по
стулатів, хоч і мали готову, наперед зладжену "на випадок" декларацію 
українських національних постулатів. Протягом півтретя місяця українські 
посли так і не вийшли поза передвступні орієнтаційні дискусії. Не кажу се 
їм в докір. Трудно докоряти людям, що вони не стали вище своїх обставин, 
особливо, коли — як в данім разі — вони не мали відповідної помочі ані 
від своєї суспільності, ані зі сторони преси, а против себе мали неприхиль
ний до всяких національних організацій і постулатів настрій більшості Думи 
й суспільності, що вважала національну справу за питання "не на часі".
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Підношу тільки, що розв’язання Думи для української справи було дуже 
болючим ударом, бо, крім невдачі в загальних політичних і суспільних 
змаганнях, для нас прилучається ще невдача в виясненні і зазначенні на
ших національних постулатів, не кажучи вже про їх осягнення.

Та безплідною щодо політичного досвіду й практики ся перша парла
ментарна кампанія не повинна лишитися й для українців. Виявилося, що 
між українською людністю знайдеться людей свідомих більш, ніж можна 
було припускати, і національна українська програма, скомбінована з по
ступовими суспільно-економічними постулатами, може знайти сильний 
відгомін серед неї. З  другого боку, вияснилося, як утрудняє всяку дальшу 
організацію брак національної української політичної акції, коли українці 
ідуть як члени інших політичних партій і потім чують себе зв’язаними 
партійною дисципліною й програмами тих партій. Стало ясним і те, як 
мало можна числити на правдиву поміч і навіть щире співчуття до націо- 
нально-політичних і культурних українських домагань зі сторони лібера
льних і революційних російських партій, як мало може дати для їх задо
волення сам загальноросійський конституційний чи революційний рух без 
свідомої праці й домагань зі сторони національно свідомих українців. Вкінці 
дала себе пізнати на практиці та, зрештою, сама собою зрозуміла аксіо
ма, що чисто політична національна робота майже неможлива, коли не 
опирається вона на роботу національно-культурну. Що без добре поста
вленої преси, популярних видань, інформаційних публікацій і організова
ного, систематичного знайомлення своїх і чужих з нашими змаганнями й 
завданнями неможлива чисто політична агітація, неможливий успіх ні в 
організації, ні в здійсненні своїх постулатів. Чи скористає з сеї науки 
українське громадянство? Дай Боже! Тільки для сього треба мати ліпшу 
й сильнішу пресу, сильніші й численніші просвітні й культурні організації, 
а передусім — сильніший організаційний дух, ніж який бачимо.

В тім смерку анархії, яка розпочалася "після Думи", треба великої ви
тривалості й енергії, організаційної зручності й організаційного духу, щоб 
не дати українській суспільності розійтися по ріжних манівцях, відкладаю
чи "на завтрашній день" національні задачі українського народу з огляду на 
боротьбу "з спільним ворогом", що стоїть на черзі. Так бувало вже не раз, 
з великою шкодою для українства, та навіть для самого визвольного руху 
Росії, бо, розуміється, для сього останнього далеко більшу користь могла б 
принести велика армія освідомленого, національно і політично вихованого, 
вишколеного українського народу, ніж ті одиниці, що перебігали з україн
ського до російського табору.

Належить постаратися, щоб се не повторилося в нинішній хвилі.

Липень 1906
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П ЕРШ А  РІЧНИЦЯ РО СІЙСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ

Росія опровадила першу річницю своєї конституції — маніфесту з 
17 (ЗО) жовтня. В незмірно сумнім настрої пройшла вона. Зловіщі тіні від 
чорного терору, для якого проголошення конституційного маніфесту по
служило гаслом, потягнулися через цілий рік і оповили темною хмарою сю 
першу річницю "конституційного життя". Торішні жовтневі оргії, відкрив
ши реакційним елементам ахіллову п’яту поступового руху — безоруж- 
ність супроти розбещеного й самими агентами поліції організованого й 
роз’юдженого хуліганства, послужили початком чорносотенного терору, який 
не перестав донині, і з гірким задоволенням мусила стрінути суспільність 
заяву правительства, що воно не позволить в річницю маніфесту ніяких 
демонстрацій.

Апатія й реакція огортають видимо все ширші круги. Рух вліво, розви- 
ваючися неустанно від перших повівів славетної "весни" (осінь 1904), дій
шов своїх крайніх границь під кінець думської сесії, коли навіть речники 
"строгої законності", кадети, супроти безоглядного упору правительства не 
витримали. Дали пірвати себе революційній течії й ввізвали людність, в 
своїй Виборзькій відозві, до пасивного противления властям. Та думські 
посли, самі не здобувшися на якесь противления, на якусь різкішу маніфес
тацію супроти замаху правительства, даремно сподівалися, що зробить се 
громадянство. Суспільність пішла слідами послів, прийнявши розв’язання 
Думи вправді з жалем, з острахом, але не здобувшися на ніяку різкішу 
опозицію. В тім виявилася кардинальна хиба російського визвольного руху — 
його теоретичність і слабка динамічна енергія. Сей новий симптом слабості 
осмілив бюрократію, яка від проектів ліберального курсу перейшла до ви
разної реакції. Депутатському з ’їзду кадетів прийшлося — одним явно, 
другим мовчки — признатися, що їх апелювання до суспільності в Виборгу 
було тактичною помилкою, яка не знайшла відгомону у суспільності й тіль
ки відкрила слабосильність їх самих. А безсторонньому глядачеві прихо
диться з жалем сконстатувати симптоми реакції серед самої суспільності.

Не дивуватися сьому. Суспільність втомлена гарячковими поривами 
останніх двох літ, нервовими висиленнями, зрадливими надіями. Вона на
страшена нечуваною анархією останніх часів, повним розстроєм держав
ного ладу, упадком економічного життя, браком спокою, порядку. Страш
ним симптомом мусив їй здатися факт, що за революційний терор почав 
чіплятися звичайний бандитизм, не лишаючи ніякої безпечності для життя 
звичайного горожанина, а підшиваючися не раз так зручно під революційні 
акти, що часом затирається зовсім границя між актами ідейними і звичай
ним розбоєм. І реакційні течії підносять голову.
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Розуміється, їх тріумф не може бути тривким. Правительство, яке не 
мало стільки розваги, щоб піти середньою дорогою, уловлюючи симптоми 
зневіри в крайні гасла реформи, не потрапить і далі опанувати ситуації; се 
зовсім певно. Росія стоїть перед дилемою: або йти шляхом анархії й розкла
ду, або по антракті утоми й апатії з новою енергією взятися до обновлення 
державного й суспільного ладу. Стільки є ще життєвих сил в тій суспільнос
ті, що її енергія відродиться. В самих правительствених кругах мусять нарос
ти елементи розважніші, яким обридне життя з дня на день серед анархії й 
безвиглядності. Але вповні можливо, що до того часу ще лежить немалий 
шмат сірого, безладного вегетування, марних поривів і безплідних надій, сум
ного смерку — у всім, в політичнім, суспільнім, культурнім житті Росії.

До сих гірких рефлексій з загального положення прилучаються не мен
ше гіркі гадки з відносин спеціально українських. Наші остереження, наші 
побоювання, висловлювані не раз протягом отсього визвольного руху, справ
дилися, на жаль, вповні: російська Україна не оцінила всеї ваги пережитого 
моменту й не використала його.

Позволю собі пригадати читачеві писане мною тому півроку про небез
пеку, яку матиме для моральної сили українства брак сильнішого культур- 
но-національного руху під теперішню хвилю*.

"Прикро й подумати, — писав я тоді, — бо було б се страшним мораль
ним ударом, який би міг незмірно скомпрометувати українство і в очах чу
жих, і в очах інертної більшості самих своїх, здискредитувати всі домагання 
й жадання, які ставилися українцями чи то в сфері культурній, чи то в пи
таннях політичних, та привалити українське питання тяжким каменем, тя
жчим, може, від всяких репресій!"

Отже, правительствені заборони українського слова в Росії слідом упа
ли, його піддано більше-менше однаковому режиму з всяким іншим друко
ваним словом, але українство не вибухло ясним огнем, а тліє й блимає далі 
слабенькими огниками.

Обставини попереднього життя були того роду, що не могли придбати 
українству ані визначних культурних засобів, ані техніки суспільної чи куль
турної роботи. Отже, елементарна розвага наказувала сконцентрувати, 
зорганізувати й планово розділити принаймні ті суспільно-політичні й куль
турні сили, якими українство розпоряджало в данім моменті, аби в хвилі, 
коли спадуть зверхні перешкоди, українство могло виступити в очах чужих 
і своїх як певна політична й культурна стихія, з певними, хоч би й невелики
ми, засобами й силами в ріжних сферах, з певними поступовими традиція
ми (яких українству таки й не бракує); як сила, що вміє шанувати своє й 
себе й заслугує поважання від інших; як нація,  що в найгірших обста

*  Див. у цьому томі с. 334 (прим. упоряд.).
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винах все вміла, хоч би в певних своїх репрезентантах, чути себе культур
ною нацією.

В дійсності пішло якраз навпаки. Українці зосталися при давнім гуртків- 
стві, розбиті на атоми і, не числячися з вагою моменту, повели атомістичну 
роботу. Не казати вже, що лівіші, особливо соціал-демократичні та соціал- 
революційні течії поставили свою партійність вище від спільних національних 
інтересів, відхрещуючися від усякої спільності з буржуазійними кругами, 
дарма що власними силами не могли вибороти признання для своїх національ
них постулатів навіть у своїх російських сопартійників, а своїм абсентеїзмом 
ослаблювали національні постулати, ставлені українськими поступовими гру
пами іншої партійної марки. Що казати про них, коли й серед людей, які в 
програмі сходилися навіть вповні або дуже близько, зазначилося теж іуртків- 
ство, подиктоване ріжними мотивами локальної або особистої натури, — ба
жаннями бути першим на хуторі, ніж другим в Римі, та стихійним анархізмом 
слов'янської вдачі. Кождий гурток поставив собі спеціальні задачі, не раз рів
нобіжні з роботою іншого, й вів, скільки сил і здібностей ставало, не дбаючи 
про координацію, про загальний план і загальні суспільні потреби. Або й вира
зно вирікався всякої зв’язі з іншими, старанно замовчуючи чи нехтуючи та 
дискредитуючи все, що не можна було зачислити до заслуг свого гуртка, беру
чи собі девізою: "Україна — се ми, тільки ми, від нас зачинається правдиве 
українство, а все, що діялося або діється поза нами, не варте доброго слова".

Результат можна було вгадати наперед і він тепер дає себе чути на 
кождім кроці. Се брак поважання до українства як політичної, чи суспіль
ної, чи культурної сили з сторони чужої суспільності. Брак усякої атракцій
ної сили супроти національно-індиферентних елементів, которих мало при
тягнути до себе українство з хвилею, коли відкриються йому уста.

Поки існували заборони, все звалювано на них, і можна було звалюва
ти. Тепер прийшлося показати себе з позитивного боку. Коли ж замість 
того виявилася тільки звичайна розтіч і гуртківство, то сторонні елементи в 
тім почали бачити докази внутрішньої нестійності, безвиглядності українс
тва як суспільного і політичного чинника. І тепер українство, треба призна
ти, гірше стоїть морально, ніж стояло за часів найгірших заборон.

Гірко се сказати, особливо коли і в галицькій Україні переживаємо хви
лі гіркого упокорення, свідомості безсилля й дезорганізації. Але конвенці
ональні компліменти служать звичайним уділом похоронних панегіриків. 
Ми ж уважаємо українство занадто живим і здатним до життя. Сконста- 
туванням його прикрого стану хотіли б ми викресати тільки життєві сили, 
життєву, конструкційну енергію в нашій суспільності.

"Схаменіться!"

Падолист 1906
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ГАЛИЧИНА І УКРАЇНА

Цілий рік ряд голосних і великих подій приковував до себе, разом з 
увагою інших народів і країв, увагу нашої суспільності, яка від тих подій 
чекала рішучих змін в тяжкім положенні нашого народу. Революція в Росії, 
проголошення конституційної ери й її дальші авантури; а в Австрії виборча 
реформа, від котрої також сподівалися так багато в Галичині, поки сі надії 
не закінчилися вилученням українського народу з усіх добродійних впливів 
нових порядків і відданням на ласку давніших хазяїв краю. Але серед тих 
подій переходили і переходять, мало або й зовсім не притягаючи увагу шир
ших кругів, менше замітні, але дуже важні й багаті далекосяглими наслідка
ми внутрішні переміни в відносинах ріжних частей української землі, в 
розміщенні й угрупованні наших національних і культурних сил, в напря
мах суспільної енергії. На деяких сторонах сього процесу, що безпосеред
ньо дотикає Галичини й її відносин до російської України, хочу я сим разом 
спинити увагу читачів.

За останніх двадцять або двадцять п’ять літ суспільність галицька при
викла бачити й уявляти собі Галичину як духовий і культурний центр україн
ської землі, як ту духову фабрику, де виковується українська культура для 
цілої соборної України. Вона привикла бачити участь українських письмен
ників в галицьких виданнях. Привикла до того, що українці інтересувалися 
її політичним і суспільним життям, дивилися, як на свої, на її національні 
інституції та старалися помагати їм морально і матеріально. Привикла до 
того поважання й побожної зависті, з якими українці дивилися й на ті неве
личкі здобутки національної культури й народного освідомлення, які були 
осягнені на галицькім ґрунті. І уявляла себе не інакше, як передовою, чіль
нішою частиною українського народу, яка далеко випередила ту бідну Укра
їну російську, де так слабко стоїть українська свідомість, де навіть по роди
нах не говорять по-українськи, де більша частина інтелігенції не важиться 
навіть думати й говорити по-українськи.

І з тим зв’язувалися живі надії на поміч ще сильнішу, ще діяльнішу від 
тої України в будущині. Кождий раз, як розмах суспільної енергії ударявся
о залізний перстень, яким окувала галицьку Україну organiczna praca поль
ської суспільної ієрархії, — з новою силою оживали давні надії на те, що 
колись те, чого не може доказати Галичина своєю силою — розбити сі 
залізні кайдани, розіб’є їй велика, многомільйонова Україна. Нехай лише 
збудиться з тяжкої летаргії сей приспаний велетень, нехай лише злетять з 
нього ті кайдани, якими окували його в тій летаргії темні сили! Він потра
пить постояти за себе тоді, сей тридцятимільйоновий народ, і не тільки за 
себе! Чи не згадає він за Галичину, сю бідну, нещасливу Галичину, що в
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найтяжчі часи українського лихоліття вдовиними лептами світила огник на
ціональної української культури, народної свідомості і вказувала ним доро
гу українським братам? В тій багатій людьми, засобами, капіталами Укра
їні чи не знайдуться засоби на те, щоб помогти галицькому селянинові ви
рватися з економічного визиску польського шляхтича і жидівського лихва
ря, посунути економічну й просвітню роботу, запомогти інституціям, систе
мою приватних шкіл переломити ворожу національним нашим інтересам 
правительствену систему? Адже та Україна в своїм відродженні обома ру
ками черпатиме з тих культурних і національних засобів, які приготовила їй 
Галичина. Вона, очевидно, в першій мірі звернеться до зібраної тут літера
тури, наукових праць, шкільних підручників. Тут шукатиме інструкторів 
для української мови, робітників на ріжних полях національної роботи. Коли 
не свідомість всеукраїнських інтересів, загрожених в Галичині, то проста 
вдячність за тяжку національну працю, роблену з такими тяжкими виси- 
леннями в інтересах всеї України, зверне гадки й енергію відродженої 
української суспільності між іншим також на рятування Галичини.

Люди, що ближче приглядалися українським відносинам, думали, пев
но, не так оптимістично. Вони знали, що Україна — се не зачарований 
королевич, який від одного слова встане, повний сил і життя, і одним рухом 
своєї булави пробудить кипуче, сильне національне життя наоколо. Навпа
ки, її організм тяжко ослаблений довгою хоробою, довгою деструкційною 
роботою сильних реактивів обезвладнений, отруєний, і тільки поволі може 
вернути собі сили й активну енергію. Свідомі були вони й того, що та культур
на пожива, яку приготовано Україні в Галичині, в значній часті занадто 
сильно перейнята і в своїм змісті, і в зверхній формі та мові прикметами 
старого галицького рутенства, яке все вороже ставилося супроти змагань 
до українізації галицької мови, галицької культури і, хоч під напором лю
дей, що свідомо змагали все до найтіснішого зближення Галичини з Украї
ною, посувалося в сім напрямі, але досить пиняво, і колись стане сильно на 
заваді в присвоєнні українцями національно-культурного галицького запа
су. Не було тайною, вкінці, для них і те, що й на Україні поруч людей, які 
від перших заборон українського слова дивилися на Галичину як на україн
ський П ’ємонт, як на ту всеукраїнську фабрику, де мусить вестися націо
нальна робота для цілої України до слушного часу, — завсіди були й такі 
елементи, яким сей нахил до Галичини дуже не подобався. Елементи сі 
твердо стояли на тім, що "малорусский вопрос может быть разрешен 
только на русской почве", в тісній і нерозривній зв’язі з російським лібе
ральним чи якимсь іншим рухом. В очах одних з них братання з Галичиною 
стягало на українство небажані підозріння в офіціальних сферах; інші боя
лися, так би сказати, занечищення, викривлення галицькими елементами 
українського руху, українського елементу в Росії.
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Все се мусило людей, ближче обзнайомлеиих з українськими відноси
нами, настроюватися скептичніше до тих рожевих галицько-українських 
перспектив.

Але дійсність, яка розвинула протягом остатнього року, коли з україн
ського велетня почали злітати одні по одних ріжні узи, що в’язали його, 
мабуть, перейшла й найбільш песимістичні пророцтва. Українство виступи
ло на світ Божий таким дезорганізованим і ослабленим віковим занепадом, 
що жаль і жах мусив пройняти кождого. А притім не видно було й зрозу
міння потреби концентрації національних сил, навпаки — гуртківство, ато
мізм, як я позволив собі назвати се в попереднім огляді. І спеціально в 
відносинах України до Галичини не виявилося не тільки ніяких тенденцій до 
тіснішого зближення в інтересах тої національної концентрації, а зовсім що 
інше. В пресі російської України, а ще більше поза пресою, — так що в 
пресі гомоніли тільки неясні відгомони того, — пішли міркування на тему, 
що прийшов час українським письменникам скинути з себе впливи галиць
кої літератури й диктувати самим; що "галицький епізод" в історії україн
ства має тільки історичне значіння: що зроблено на галицькім ґрунті, має 
там і зістатися, з місцевим значінням, для ужитку самої Галичини. "Галичан- 
щини" український нарід і українська суспільність не приймає; для її ужитку 
має бути все вироблене наново, українськими силами, на чисто українській 
основі, а всякий слід галицьких впливів здискредитує й погубить україн
ський рух в очах українських мас. І от одні, настрашені сими осторогами, 
інші, даючи волю давній власній неохоті до "галичанщини", почали старан
но уникати всього, що могло б підчеркувати культурно-національну спіль
ність російської України з галицьким життям. І хоч безперечно уперева-  
жної  бі льшост і  при тім якогось завзяття на Галичину не було, але якось 
відразу запанував по російській Україні загальний тон в напрямі відокрем
лення, а не тіснішого зближення з Галичиною.

Напрям, безперечно, шкідний і з становища всеукраїнського, і з спеці
ально галицького. Ріжні часті великої української землі в своїм історичнім 
житті йшли ріжними дорогами, під впливами ріжних чужих народів, куль
тур, правительствених систем, відмінних економічних і суспільно-політич
них обставин, і при слабім розвої національного життя, національної культури 
вони слабо відчували свою національну одність, мало вносили в спільну 
культурно-національну скарбницю й пасивно піддавалися чужим впливам. 
Щоб вийти з сього розбиття й занепаду, який в дальшім розвої грозить 
нам повною національною смертю, українці мусять всю енергію вложити в 
те, аби відігріти національне почуття, і з ним — почуття національної спіль
ності, солідарності у ріжних частин українського народу, та сконцентрувати, 
можливо, систематично і планово, національні сили тих ріжних частин на 
спільній національній роботі, яку нам висувають біжучі події на порядок
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дня. Інакше мертвіє, слабне і відпадає не тільки та частина, якої зв’язь з 
цілістю порушена, ослаблена. Слабне також і цілість, всеукраїнський орга
нізм через зменшення тих сил, якими може він розпоряджати для загаль
нонаціональних цілей, і через дальший зріст розкладової енергії.

На наших очах ледве животіє Угорська Русь, розірвавши свої, живі й 
сильні колись зв’язі з сусідньою Галичиною. Подібна доля грозить Холм- 
щині й Підляшшю, відірваним безглуздою політикою російської адміністрації 
від решти українських земель, які також досі не зробили нічого з свого 
боку, аби знейтралізувати сей розділ. Безперечно, незмірно шкідно відби
вся б і на культурнім житті Буковини теперішній рух її "автохтонів”, звер
нений на можливе відокремлення "православної Буковини" від "уніатської 
Галичини". Але заразом такі всі розділи задають болючі удари не тільки 
нашому національному почуттю, але й нашим національним силам. І так же 
само ослаблення зв’язей Галичини з Україною відбилося б, і не тільки незви
чайно шкідливо, на всій будучій долі Галичини, але і для життя українсь
кого не минулося б без шкідних наслідків. Великою шкодою було б для 
українського національного розвою, якби справді відтято Галичину від 
загальноукраїнського життя або навіть тільки ослаблено обопільні зв’язі, об
мін сил і продуктів культурно-національної роботи у російської України з 
такою значною частиною української землі, як Галичина, притім же части
ною, що визначається в теперішнім часі життям національним найбільше 
інтенсивним, найбільше розвиненим, найбільше свідомим.

Треба пам’ятати, що російська Україна, так само як і Галичина, тільки 
ще в далеко більшій мірі, не становить вповні однорідного комплексу. І тут, 
завдяки історичним і всяким іншим обставинам, бачимо досить значні від
міни в житті, в мові, в усяких відносинах між правобічною й лівобічною 
Україною, між хліборобською Херсонщиною й фабричною Катеринослав - 
щиною або козацькою Кубанщиною. Зійти з всеукраїнського становища, 
іти далі тою ж дорогою, якою відмежовують тепер "галичанщину" від 
"українщини", грати в дуду провінціоналізмів, було б великою тактичною 
помилкою. Національна тактика наказує органічною роботою зводити до 
спільного знаменника все багатство українських діалектів і всю ріжнорід- 
ність українського життя. Ставити ж літературній мові вимоги, аби вона три
малася тих взірців, як люди говорять в даній губернії або певній частині її*, 
значило б розбити Україну на атоми, звести національну одність до етно
графічної дріб’язковості, пересунути еволюцію нашої літературної мови на

*  3  уст не якогось профана, а університетського професора-спеціаліста прийшлось 
нам читати жадання, аби при викладі української мови в Харківськім університеті держа
лися на якихось "галицьких" взірців, а саме харківського діалекту, представленого Квіт
кою.
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півстоліття назад або й більше. Люди, яким не потрібний сильніший розвій 
українства, хапаються тих відмін, витворених на нашім національнім тілі 
чужими впливами та зверхніми обставинами, і поняття одноцільної україн
ської території й її автономії підмінюють поняттям краю, області та з укра
їнської території викроюють обласні автономії. Але в інтересах українсько
го національного розвою в теперішній стадії лежить власне концентрація 
всіх національних сил, а для того — всіх частей української території. Тре
ба розвивати в них почуття єдності, солідарності, близькості, а не роздму
хувати ріжниці, які їх ділять і які при такім роздмухуванні можуть привести 
до повного відокремлення, культурного і національного, ріжних частей 
української землі, як в данім разі — в відносинах Галичини до російської 
України і навпаки.

Що Україна російська й Галичина, навіть як не старатися умисне про 
їх відокремлення й розлуку, а тільки залишити всякі заходи до їх зближен
ня, практиковані дотепер, та пустити їх іти кожду своєю дорогою, — пішли 
б усе далі й далі від себе, се річ зовсім ясна. Ті історичні ріжниці, що 
поробили такі замітні відміни, роблять свою диференційну роботу далі. Життя 
релігійне, політичне, культурне іде в кождій з них іншою дорогою. Галичи
на належить і буде належати до іншої держави, до іншої церкви, ніж Укра
їна, живе і буде жити під іншими культурними впливами. Ще довго, поки 
будуть тривати теперішні обставини, буде вона тягнутися в хвості поль
ської та німецької культури, а Україна — в хвості російської. Шкільництво 
галицьке буде далі філією польської школи, з своїми підручниками, фабри
кованими по вказівках польської ради шкільної, і всею своєю системою, 
своєю наукою буде далі піддержувати ту специфічно галицьку атмосферу, 
включно до мови, яка панує в галицькій школі й галицькій книжці, — мови 
вповні конвенціональної, далекої і від народної, і від української літератур
ної. Тим часом коли на Україні російській почнуть друкуватися шкільні під
ручники, почнуться шкільні виклади українські, — підручники, терміноло
гія — все готово піти за школою російською. І розділ буде все збільшатися.

Коротко кажучи, досі Галичина йшла, а Україна стояла або йшла за 
Галичиною. Тепер Україна піде своєю відмінною дорогою, і віддалення її від 
Галичини буде збільшатися з кождим кроком, коли не подбати про збли
ження їх доріг. І коли б так кожда пішла своєю дорогою, не дбаючи про се 
зближення, то за яких 20—30 літ ми мали б перед собою дві національності 
на одній етнографічній основі, подібно як серби й хорвати, дві частини од
ного сербського племені, політичним, культурним, релігійним обставинам 
дали себе розвести до повного відчуження.

Розуміється, галичани й українці не повинні допустити до сього. Ті 
змагання до українізації Галичини, які велися досі свідомо лише одиницями 
й викликали часто нарікання в людях не свідомих сеї актуальної справи,
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тепер, супроти такої небезпеки, мусять вестися всім свідомим загалом га
лицьким. Галичина не може допустити себе до відокремлення від України. 
Не може довести до того, щоб стати їй чужою, як стала чужою для Галичи
ни Угорська Русь, яка викликає своєю долею платонічні зітхання у гали
чан, але нічого більше, бо галичани не знають, як і приступити до неї, і 
зіставляють її на ласку Божу. Коли б таке сталося з Галичиною, се було б 
початком агонії для неї. Вона повинна напружити всі сили, аби зістатися в 
найтіснішім контакті з Україною, лишитися нероздільною національною час- 
тю в національнім руху, активним учасником в культурній українській ро
боті. В її спеціальних інтересах лежить сотворения сильної української куль
тури, сильної української нації, й вона повинна постаратися про те, щоб 
бути не пасивним глядачем тяжких зусиль українських кружків на сій до
розі, а діяльним співробітником і помічником. Локальною галицькою робо
тою сьому вона може помогти тільки почасти, і то лише в тім разі, коли 
галицьке життя, галицька культура, література, мова так зближаться до 
української, що заникне та межа, яка ділить тепер "галичанщину" від "укРа~ 
їнщини". Постійним культурним і національним центром всеукраїнським 
може бути тільки історичний центр — Київ, всі інші могли бути тільки 
епізодами. Допомогти концентрації культурної роботи в тім центрі — се 
обов’язок всіх частей української землі, в тім і Галичини. А  допомогти їй 
можна, кажу, тільки постаравшися наперед зблизитися всім життям до 
українського життя, не зражуючися навіть якоюсь неприхильністю до "га- 
личанщини", якби вона удержалася. Думаю, одначе, що свідомі всеукраїн
ських національних завдань українці потраплять легко знейтралізувати ту 
неприхильність і, з свого боку, підуть назустріч тому напряму до обопільного 
зближення. Адже те, що ділить Галичину й Україну, в переважній масі зо
всім нам чуже: в Галичині се "налетілості" польсько-німецькі, на Україні — 
московські, а народна основа там і тут дуже близька, майже та сама. Отже, 
оборона тих відмін зовсім не варта провінціального патріотизму. Се треба 
зрозуміти і не дивитися на другу сторону, як на якихось недоцивілізованих 
людей, як тепер буває, бо і тут, і там ті ріжниці "цивілізації" і дуже маловажні, 
і зовсім не наші переважно. А коли станемо на сім становищі, тоді й збли
ження буде легке, особливо, як буде обостороннє.

Але я поки що кажу на адресу Галичини. Україна другий раз не піде до 
неї, як ішла, і не дай Боже, аби обставини змушували її до того. Галичани 
повинні бажати собі України могутньої, сильної, атракційної, а не розбитої 
й жебрущої. Галичина в першій мірі повинна зблизитися до України. Галицькі 
літерати повинні зближати ще більше тутешню літературну мову до україн
ської, галицьку пресу і літературу — до українського життя й українських 
інтересів. Галицькі педагоги повинні постаратися про те, щоб на українсь
кій землі не було двох термінологій і двох мов, адже школа в першій лінії
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впливає на напрям книжної й культурної мови. Галицька суспільність повинна 
пильнувати зав’язання тісніших зв’язей з Україною. Особливо люди молоді, 
на вступі до життя, повинні поставити собі за обов’язок поїхати на дов
ший час на Україну. Не в ролі інструкторів і провідників (на те там 
знайдуться свої!), не по легкі посади й багаті посаги, як давніші галичани, 
що зробили там таку гарну рекламу "братам-галичанам", яку нинішні га
личани зможуть лише чесністю, характерністю, ідейністю переломити й 
знищити при ближчій стичності! Ні, для того, щоб попрацювати там, увійти 
в українське життя, приладитися до нього, стати своїми між українським 
суспільством і потім бути провідниками тої лучності з Україною в галиць
кім житті. Думаю, що поступ українського (і загальноросійського) життя 
зробить незадовго се можливим, що студенти вищих шкіл з Галичини змо
жуть іти на рік-два до вищих шкіл на Україну, і навпаки — коли матиме
мо вищу школу українську в Галичині. Що молоді інтелігентні люди бу
дуть мати на Україні такий заробіток — не розкішний, а хоч мінімальний, 
який позволить роботящому чоловіку прожити кілька років в українській 
сфері. Буде се відновлення давньої традиції, коли по Lehrjahre южрум уче
ник відбував іще Wandeijahre, перше ніж вступити в життя готовим чолові
ком, і сі Wandeijahre в інтересах національного зближення повинні тепер 
молоді галичани відбувати на Україні.

Стільки поки що в сій справі. Може, дещо з моїх слів когось вразить 
неприємно, але прошу пам’ятати, що в мені говорить не якийсь сепаратний 
патріотизм український, а свідомість незвичайної ваги моменту й небезпеч
них можливостей не тільки для України, а й для Галичини. Галичині своєю 
працею, в котру вложив найліпші літа свого життя, своє здоров’я й сили, я 
дав докази, що її долю брав я до серця дуже гаряче. Отже, коли тепер 
вказую їй на потребу ще тіснішого зближення з Україною, то роблю се в 
переконанні, що в тім передусім лежить інтерес самої Галичини, запорука її 
будучності, її визволення з нинішньої нужди й неволі. Я думаю, що галиць
ка суспільність, яка за останні десятиліття в сумі таки незвичайно багато 
поступила в напрямі свого зближення з Україною, прийме з співчуттям ту 
щиру пораду, яку я хотів дати їй в сих замітках. А  до становища україн
ської суспільності в сій справі я постараюсь вернутися іншим разом.

Грудень 1906
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П ЕРЕД М О ВА *

Проблема нинішнього історичного моменту — визволення Росії з пут 
старого режиму й перетворення її на вільну і впорядковану державу — не 
вичерпується створенням умов вільного громадянського існування, ні на
віть перебудовою, точніше сказати — поліпшенням її соціально-економіч- 
ного ладу. Поруч з цими завданнями стоять інші, без належного вирішення 
яких її визволення буде вельми неповним. Росія — "імперія народів", серед 
яких державна народність становить лише меншість, — не може розвива
тися вільно й успішно, доки в цій перебудові не буде забезпечене вільне та 
необмежене існування й розвиток її складових частин — її народів, доки в 
її розвитку, рухові, прогресі ці народи не побачать запоруку свого розвитку 
й прогресу. Без перетворення Росії на вільний союз народів немислиме її 
повне оновлення, повне звільнення від похмурих пережитків минулого.

Такою була керівна ідея, котру я намагався втілювати в своїх статтях з 
питань дня. І якщо тепер, з огляду на відчайдушний опір, який чинять усі 
темні сили минулого, вся увага й енергія суспільства зосереджені на одному 
пункті — забезпеченні вільного громадянського існування, — то це зовсім 
не уповноважує нас до звуження загальної перспективи визвольних зав
дань. І це слід пам’ятати й безупинно нагадувати суспільству.

Такий характер нагадування має нинішній збірник. У пропонованій 
книжці зібрані статті за два роки, від весни 1905 p., присвячені біжучим 
питанням життя Росії, завданням моменту з точки зору запитів і потреб її 
українського населення, та власне цим запитам і потребам. Писані не за 
якоюсь системою, а як відгуки на наболілі питання дня, вони часом взаємно 
перекриваються, часом залишають пробіли, але загалом, гадаю, дають не 
лише досить повне уявлення про сподівання й надії українського громадян
ства Росії, потреби і запити українського народу, але й більше — образ 
запитів і сподівань недержавних народностей Росії загалом, означаючи шля
хи до бажаного вирішення завдань її перебудови згідно з інтересами й за
питами її недержавної більшості. Адже запити й потреби українського на

*  Зірочкою позначені чотири статті, які друкуються не у перекладі І.Сварника, а за 
україномовними оригіналами, що публікувалися до виходу збірника (прим, упоряд.).
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роду я розглядав не з точки зору якихось його спеціальних історичних прав 
і привілеїв, а виходячи з загальної ідеї узгодження інтересів державного 
союзу з інтересами вільного й необмеженого розвитку народностей, що 
входять до його складу.

Публікуючи в одному збірнику ці розкидані по різних тогочасних ви
даннях статті, я мав на увазі читачів кількох категорій. Передусім мені 
хотілося, щоб ця книжка потрапила до рук земляка-українця, захопленого 
бурхливим потоком сучасного життя Росії й відірваного ним від місцевих 
інтересів. Мені хотілося, аби вона нагадала йому, що водночас із вирішен
ням загальних питань політичного й соціального визволення Росії україн
ський народ чекає від своєї інтелігенції, аби вона домоглася й створила для 
нього умови культурного й політичного існування, за яких він перестав би 
бути пасивним і бездіяльним глядачем того, що діється, — умови необме
женого культурного й суспільного національного розвитку. Нагадуванню 
про необхідність поєднувати більш загальні завдання нинішнього моменту 
зі своїми обов’язками перед власним народом присвячені дві вступні статті 
цього збірника, призначені для читачів-земляків.

Дві наступні статті звернені до читача, який цікавиться українським 
питанням і шукає відомостей для першого ознайомлення з цим питанням: 
одна ознайомить його у загальних рисах зі становищем української людно
сті в Росії й тим, що називають українським питанням, друга — з розвит
ком політичної думки, національними й політичними запитами українсько
го суспільства упродовж X IX  ст.

Детальнішу картину культурного й суспільного руху українства дає мій 
"Нарис історії українського народу" (2-ге вид. 1906 p.), останні розділи яко
го містять досить детальний огляд сучасного стану українства в Росії та Ав
стрії (розділ з оглядом сучасного становища українського народу в Росії ви
йшов також окремо під назвою "Українство в Росії, його запити й потреби").

Подальші статті, V —VIII, мають найзагальніший характер ("Єдність 
чи розпад?", "Автономія і національне питання", "Про зрілість і незрілість", 
"Наші вимоги"; сюди ж значною мірою відноситься і стаття XV: на консти
туційні теми). Вони присвячені національному питанню загалом — його ви
рішенню на ґрунті загальної перебудови держави на засадах національно- 
територіальної автономії і широкої децентралізації, здійсненої щодо всіх об
ластей, всіх народностей Росії. Стаття VIII вміщує українську програму- 
тіп іти т , вироблену спільно з українським клубом першої Думи. Разом з 
тим вона є програмою -7ШЛ//7Ш/77 загальної перебудови Росії на принципах 
національно-територіальної автономії, як я її собі уявляю, позаяк українське 
питання я всюди розглядаю як інтегральну частину національного питання 
загалом, а реформу облаштування українських земель як частину загальної 
проблеми перебудови Росії на засадах національно-територіальної автономії.
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Кілька невеликих статей, IX —XIV, відображають розвиток україн
ського питання у 1905—1906 pp., аж до скасування заборони українського 
слова включно. Вони головним чином і присвячувалися питанню звільнен
ня українського слова, і [тепер], після зняття з нього заборон мають, так би 
мовити, більше історичний інтерес. Але ми все ще живемо в атмосфері, 
створеній цими заборонами, і, на жаль, багато сказаного тут, ймовірно, ще 
довго матиме цілком реальне значення.

Статті X V - X IX  висвітлюють різні питання дня з української точки 
зору — деталі конституційного ладу, аграрне, єврейське, університетське 
питання.

Врешті, три останні статті присвячені з ’ясуванню наболілого питання 
польсько-українських стосунків на ґрунті Росії, і ще більше — на грунті 
Австрії, де ці стосунки проявилися особливо яскраво.

Такий короткий зміст цього збірника.
Російське суспільство останніми роками жило швидко. Перспективи і 

настрої змінювалися не місяцями, а днями. Та реальні умови російського 
життя змінювалися значно повільніше, і під новими конституційними ярли
ками продовжує жити старий режим, який нічому не навчився, нічого не 
забув за ці роки Sturm und Drang у, лише знахабнів, став ще цинічнішим і 
безсоромнішим.

Під натиском громадського руху він робив вигляд, що готовий іти 
разом з цим рухом. Але насправді він лише "позначав рух на місці", ка
жучи мовою стратегії, і, зробивши крок уперед, звично боковим рухом 
намагався повернутися на стару позицію. Публіцистам довелося дуже 
швидко облишити обговорення питань по суті й цілковито зайнятися ви
криттям цих удаваних пересувань, неодноразово повертаючись до обґрун
тування тих положень, які мали служити вихідними пунктами прогресив
ного руху.

Замість таких повторень я пропоную збірник статей, написаних про 
одне з тих основних питань, вирішення яких повинно лягти в основу онов
лення Росії, — питання національного. Для здійснення вимог, що слугува
ли рушійним мотивом цих статей, не зроблено за цей час майже нічого. 
Мені довелося місцями дещо підновити другорядні подробиці, додати при
мітки, що вказують на подальші стадії порушених питань, та найчастіше 
змінювати не було що. І замість того, щоб знову й знову з ’ясовувати все ті 
ж основні положення цього питання, я прошу читача, який цікавиться цією 
національною проблемою — поєднанням інтересів народностей Росії з 
інтересами її розвитку й руху, умов успішного розвитку державного союзу 
з умовами необмеженого розвитку народностей і його областей, — прочи
тати пропоновані статті. Якщо він дуже цінує час, нехай пропустить статті 
IX—XIV; якщо його не цікавить українство спеціально — нехай пропус
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тить статті I—II, X X I. В решті [статей], поряд з тим, що стосується спеці
ально українського питання, він знайде значно більше загального, що сто
сується національного питання Росії взагалі, оскільки українське питання я 
ніде не ставлю у виняткове становище й не виділяю з загального питання 
перебудови Росії на засадах національної рівноправності й вільного розвитку 
її народностей і національних областей.

Львів, 15 березня 1907[p .]
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ПРОТИ ТЕЧ ІЇ

Немає потреби приховувати, що серед так званого російського суспіль
ства, а точніше кажучи, — серед великоруської інтелігенції і прихильних 
до неї більш чи менш національно безликих представників інших народнос
тей Росії, національне питання, чи національні питання, у цей час не знахо
дять авантажу, не користуються увагою і прихильністю. Навіть польське 
питання, таке популярне минулого року в російських ліберальних колах, що 
висувалося на першу чергу поточної політики та жваво дебатувалося й про
пагувалося, зникло з обігу, — не кажучи вже про інші питання, менш по
пулярні чи й зовсім не популярні, які згадувалися зрідка, для повного пере
ліку всіх можливих питань.

Щоправда, якщо не зникли з обрію, то відсунулися на другий план та 
перестали обговорюватися й загальні питання, не лише національні. 
Останнім часом взагалі писати "нема про що", позаяк усі помисли, всі 
прагнення, всі побажання зосередились на одному "питанні", незміряна 
пекучість якого змусила відкласти всі інші думки, але про яке також "ні
чого писати", оскільки всі аргументи, міркування, побоювання були вже 
своєчасно висловлені, розвинені, розжовані, і цілковито відчувається, що 
повторення їх знову аж ніяк не зрушить цього питання, що для цього 
потрібні "аргументи" іншого ґатунку, а в даний момент суспільство, оче
видно, безсиле створити їх.

Але такі питання загального характеру, як аграрне, робітниче і т.ін., 
лише тимчасово відійшли на другий план, не втрачаючи прихильності ро
сійської інтелігенції. Тим часом, до національних питань, особливо з кате
горії "обридлих", чітко виявляється ставлення неприхильності, як до чогось 
такого, що недоречно плутається, відволікає увагу й сили і заважає здійс
ненню того, що справді важливе.

Українське питання належить, звичайно, до категорії "обридлих", цьо
го теж немає потреби приховувати чи замовчувати. Представники Росії 
прогресивної, по суті, не далеко відходили від представників Росії офіцій
ної у своєму ставленні до українства: ті й інші дивилися на нього як на щось 
таке, що не має і не повинно мати права на самостійне існування, не повинне 
виходити зі службової ролі стосовно "загальноросійської" чи просто "росій
ської", тобто великоруської, культури й суспільності, повинне послужити 
матеріалом для її творення. Винятки були, але в загальному настрої ролі не 
відігравали. Та самопожертва, з якою присвячувала служінню великорусь
кій культурі, громадському й політичному життю свої сили, свої таланти, 
свою кров і життя українська інтелігенція, представники українського на
роду, — лише скріплювала цей настрій. На це служіння великоруська

14 М. Грушсвський, Т. 1
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інтелігенція звикла дивитися як на щось належне, обов’язкове, що є зако
номірною справою і завданням українців, а всіляке відволікання їх від цьо
го прямого обов’язку в бік своїх власних національних завдань, розвитку 
власної національної культури, задоволення потреб свого народу, які не 
задовольняються культурою чи суспільністю "загальноросійською", вона 
схильна була розглядати як тугодумство, шкідливий для інтересів "загаль- 
норосійського" життя провінціалізм, партикуляризм, шовінізм і т.д.

Ох, це українське самозречення, класичне самозречення, яке, як ка
жуть, милостиво схвалила ще імп[ератриця] Катерина II!* Ці земляки-укра- 
їнці, які пишалися своїм зреченням від вузьких місцевих і національних 
інтересів на користь "загальноросійських" і загальнодержавних, повторю
ючи при цьому нещасні фрази про те, що слід відректися від національних 
поділів в інтересах спільноти і братства народів, — так ніби відречення від 
своєї національності давало перехід до стану позанаціонального, — чи вті
шали своє сумління такими міркуваннями, що вирішення загальнодержав
них проблем само по собі принесе вирішення національного питання та на
дасть українському народові умови розвитку й самовизначення! Звісно, 
вони не уявляли й не уявляють собі, що це відречення від національних 
інтересів насправді є аж ніяк не подвигом, не свідченням громадянської 
звитяги з їхнього боку, а малодушним дезертирством, відходом від пози
цій, які вимагають більшої витримки, такту, громадянської мужності, ніж 
пасивне плавання за течією всеросійських настроїв, що це відречення, за
вдаючи непоправної шкоди культурному й суспільному розвиткові україн
ського народу, робить занадто двозначну послугу і "спільній справі", яка 
зовсім не потребує для свого успіху такого дезертирства, а, навпаки, — 
зацікавлена у якомога повнішому й ширшому, свідомому залученні до спі
льних завдань народних мас їхньою прогресивною інтелігенцією. Вони не 
помічали й не помічають, що їхнє легке, точніше, легковажне ставлення до 
своїх національних обов’язків, до потреб і нужд свого народу зовсім не 
викликає ні поваги до них, ні симпатій до українства з боку російського 
суспільства. Стійкість і наполегливість у відстоюванні своїх національних 
потреб та інтересів, наприклад, з боку поляків, сприяли пошані до них з 
боку російської інтелігенції, яка вибачала їм навіть справді шовіністичні,

* Я маю на увазі відому історію про Ол[ексія] Розумовського, який сам спалив свої 
документи про шлюб з імп[ератрицею] Єлизаветою, попереджаючи чи, вірніше, вгадуючи 
бажання імп[ератриці] Катерини, аби ці папери були знищені; ця запопадливість нібито 
викликала у Катерини зауваження, що вона цього й чекала '’від властивої малоросіянам 
самовідданості". Цій "історичній" українській властивості, у зв’язку з цим епізодом, я 
присвятив одну з своїх статей у журналі "Літературно-науковий вістник" за 1906 рік (кн.ІІІ).

Див. у цьому томі (с.329—334) статтю "Самоотвержение малороссиян" (прим.упоряд.).
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малокультурні крайнощі, як природну реакцію на репресії, й ніколи не ви
магала від них відречення від своїх національних інтересів з огляду на інте
реси загальнодержавні. А "самозречення" українців лише збільшувало пре
тензії щодо українського народу. Воно посилювало холодне чи недоброзич
ливе ставлення до проявів національної української самосвідомості й ство
рювало надзвичайні труднощі для людей, які бажали поєднати служіння 
інтересам загального прогресу чи визволення зі служінням найближчим 
потребам і запитам свого покинутого й забутого народу. Вимогам, які 
ставились цими останніми на користь національних українських інтересів, 
елементарних і нагальних потреб, протиставлялись посилання на приклад 
українців, які "зреклися себе" й працюють на "загальноросійській" ниві без 
жодних національних запитів. Порівнюючи з цим самозреченням, націо
нальні постулати, навіть коли б вони цілковито співвідносилися з загальни
ми завданнями визволення й прогресивного оновлення Росії, розглядались 
як шкідливі забаганки людей відсталих і шовіністично налаштованих.

Далебі, цей злочин українських земляків триває так довго, що час би 
вже йому й припинитись. Він стає ще злочиннішим з кожним днем, коли 
народні маси, вийшовши зі свого штучно створеного й підтримуваного 
заціпеніння, так палко рвуться до волі й світла, до самовизначення й роз
витку. Українська нива вимагає працівників і кличе до себе українську 
інтелігенцію. Досить плисти на буксирі за течією — час поєднати слу
жіння загальним завданням зі служінням своїм обов’язкам, місцевим і 
національним, з обов’язком перед своїм народом і своєю народністю, хоча 
б і довелося часом піти проти течії, ламаючи кригу недовіри й упереджених 
поглядів. Кінцеві цілі українців не можуть розминатися з завданнями за
гального звільнення і влаштування життя на засадах свободи й поступу, це 
має бути цілковито зрозумілим. З  поширенням цього усвідомлення повинні 
розвіятися й упередження і неприхильність до українства у всіх людей, щиро 
відданих цій меті. Лише більше поваги до свого народу, більше поваги до 
себе!
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НАСТУПНОГО ДНЯ"

Розпуск Думи кинув Росію знову в політику пригод, межі та всіх сум
них наслідків якої ми нині не можемо навіть передбачити. Якими несприят
ливими були умови, за яких утворилася перша Дума, яким не випадковим 
був її склад, але вона відображала в собі досить повно вимоги й прагнення 
суспільства, і — що ще важливіше — вона, у переважному своєму складі, 
цілком щиро прагнула бути органом цих прагнень і вимог, а не якихось 
класових чи партійних бажань. Ця обставина давала суспільству певну на
дію з її допомогою вийти з теперішнього тривожного часу, подолавши 
силою громадської думки опір чорних сотень, що хапалися за рештки ста
рого режиму, й вирішити мирним, законодавчим шляхом проблему онов
лення Росії. Надія була мізерною, і її на кожному кроці розхитували до 
основ вибрики правлячої бюрократії, та все-таки був і певний просвіток, 
певна провідна нитка, з якою координувалися сподівання й занити гро
мадських і національних елементів Росії, і в променях цього просвітку 
йшло обговорення принципів поєднання цих інтересів і запитів, відкрива
лася перспектива роботи в сенсі здійснення такого поєднання. Та просві
ток зник, і ми знову опинилися в мороці найгіршої з можливих — реак
ційної анархії. Гасло боротьби зі спільним ворогом — відродженою реак
цією, перед якою повинні відступити на задній план усі приватні чвари й 
порахунки, з новою силою лунає і, безумовно, знайде відгук у всіх справ
жніх друзів визволення Росії.

Не нам, звісно, послаблювати всю силу й напругу цього заклику. Та від
гукуючись на нього й узгоджуючи з ним найближчі завдання своєї націо
нальної роботи, ми не повинні, — ми не маємо права відкладати, навіть вно
сити хоч якесь послаблення в цю останню. Різними шляхами підуть у бій з 
темною силою суспільні й національні групи Росії, і в інтересах спільної мети 
потрібно, щоб вони, кожна зі своєї позиції, наблизили нас до перемоги над 
нею, а не те, щоб вони покидали свої найближчі шляхи й купчилися у безлад
ну масу. Роблячи все можливе для організації своїх народних сил для бороть
би з бюрократичним абсолютизмом і централізмом, прогресивна українська 
інтелігенція надасть справі визволення Росії значно більші послуги, ніж у 
ролі волонтерів, що кинули свої частини й забігли до чужих.

Відречення від роботи на своєму національному ґрунті чи відтерміну
вання її "до спокійніших, нормальних умов" було б з її боку вельми невда
лою послугою спільній справі, не кажучи про ту непоправну шкоду, якої б 
зазнали невідкладні інтереси українського народу, своїх обов’язків перед 
яким українська інтелігенція не має кому передати й виконання яких вона 
не має права відкладати до перемоги над спільним ворогом.
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У своєму захопленні завданнями політичного визволення Росії найак
тивніші елементи українського суспільства не раз забували про це з непо
правною шкодою для інтересів свого народу і з занадто малим виграшем 
для спільної справи, для боротьби зі "спільним ворогом", у якій досі могли 
взяти участь лише окремі, свідоміші одиниці, а не заниділі в суцільній тем
ряві, позбавлені всілякого культурного й суспільного керівництва (немож
ливого, звісно, поза національним ґрунтом, поза національною працею) 
українські народні маси. Я дозволю собі нагадати давні, та, на жаль, зовсім 
непережиті зауваження Драгоманова про шкідливі наслідки, які мало нех
тування національними моментами учасниками визвольного руху — укра
їнцями попереднього покоління. Ці зауваження є ще вагомішими, бо похо
дять з уст діяча, такого далекого від національних перебільшень: українські 
національні запити Драгоманова майже не виходили за межі їх minim um-у, та 
все ж, оцінюючи участь українських елементів у визвольному русі, почина
ючи з декабристів, він писав:

"Долю об’єднаних слов’ян до певної міри повторили, але ще трагічні
ше, ті "південці", які пристали до "російських соціальних революціонерів" 
70-х років. Загальний прогрес демократичних ідей упродовж X IX  ст. й 
науки про український народ пробудили і в цих "південцях" почуття націо
нального зв’язку з народом, який їх оточував, і навіть усвідомлення зна
чення прагнень цього народу до волі. Але з різних причин, які ми обгово
рювали при інших нагодах, багато "південців" не вважали для себе за по
трібне утворення самостійної групи, метою якої була б передусім безпосе
редня праця для цього українського народу, а відклали не лише утворення з 
себе подібних груп, але й відкриту заяву про свої українські симпатії і на
віть назагал федеральні ідеї на "наступний день після перемоги над спіль
ним ворогом". Того "наступного дня" вони сподівалися приборкати й ті на- 
ціонально-централістичні настрої, які самі "південці" помічали в багатьох із 
їхніх "російських" союзників під космополітичними фразами. Та, як і слід 
було чекати, усі ці й подібні розрахунки "південців" виявилися хибними. 
Не казатимемо зайвий раз про те, що неувага до місцевих українських умов 
відібрала у "південців" ґрунт (та ще й до того вдячний!) для кращого боку 
їхньої діяльності. Та погодившись поставити свої прагнення до політич
ної свободи, до яких вони так тяжко вибилися, — не без впливу традицій 
своєї батьківщини, — з містицизму "російського народництва", пого
дившись поставити ці прагнення під застарілий централістичний девіз народ
ної волі, властивий більше абсолютизмові релігійно-політичних сект 
X V I—XVIII ст., ніж сучасним поняттям про свободу, — федералісти-"пів
денці" затемнили перед суспільством саму суть своїх політичних ідеалів. А 
замовчування "південцями" своїх українських симпатій мало ще гірші нас
лідки. Цим замовчуванням "південці", — які належали до числа найенер-



'!Наступного дня " 395

гійніших і найвідданіших членів відомої партії, і тому загинули першими, — 
дали, після своєї загибелі, тим самим національно-централістичним елемен
там, — яких вони розраховували приборкати після перемоги над спільним 
ворогом, але які пережили їх, — можливість експлуатувати їхні власні іме
на і їхню загибель на користь міркувань, цілком протилежних тим, за які 
загинули вищезгадані "південці”: на користь підновлених теорій бюрокра
тизму й обрусіння, свого роду "катковщини в бланкістському й марксист
ському плащі"*.

Ці застереження такого щирого й полум’яного поборника політичного 
визволення Росії, яким був покійний Драгоманов, заслуговують на велику 
увагу, особливо зауваження, кинуте тут лише побіжно, про ту шкоду, якої 
завдавали "південці" самій справі визволення своєю відірваністю від націо
нального ґрунту, від національних українських визвольних традицій. Без 
сумніву, що українці — учасники визвольного руху надали б йому значно 
більшу послугу, якби поєднували служіння загальнополітичним завданням 
з енергійною національною діяльністю й у своїх політичних прагненнях збе
регли єдність з народом на національному ґрунті, — розвиваючи націо
нальні зв’язки, що єднали їх з народними масами, і працюючи над культур
ним і суспільно-національним вихованням свого народу, аби залучити його 
в розуміння своїх політичних вимог. З  іншого боку, від координації суспіль
них і політичних завдань визвольного руху з національними, цей рух лише 
виграв би на силі притягання, на напруженості й міцності. Це слід твердо 
пам’ятати тепер і українцям, і всім друзям визвольного руху, аби не повто
рити ще раз, хоч і в інших умовах, фатальної помилки, на яку вказував 
Драгоманов.

Український рух, з огляду на свої визвольні традиції і через ті умови, у 
які поставив його старий режим Росії, сформувався в таку різку опозицію 
до нього, що всякий подальший рух українства не може бути інакшим, як 
лише опозиційним, — вже через одне те, що старий режим не залишав 
йому ніякого місця для компромісів, для опортунізму. Тому будь-яка праця 
в українському національному напрямі може бути лише плюсом для визволь
ного руху. Виконуючи свій обов’язок перед своїм народом національною 
працею, від якої вони не мають права відмовитися, оскільки українські на
родні маси, поставлені старим режимом у гірші культурні й суспільні умо
ви, ніж будь-яка інша народність Росії, більше, ніж будь-хто потребують 
тепер такої праці від своєї інтелігенції, — українці вже тим самим є діяль
ними союзниками визвольного руху. Вони повинні лише постаратися коор

*  Лист М.І.Костомарова до видавця "Колокола" з передмовою М.Драгоманова, 1885, 
с.VII—VIII (я цитую його з пропуском деяких слів, малозрозумілих поза зв’язком з попе
реднім [змістом], і з виправленням деяких друкарських помилок).
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динувати свою національну роботу з його поточними завданнями, а не від
кладати, тим більше — не відмовлятися від своїх національних запитів і 
потреб.

Століттями нещадних заборон і переслідувань, що не залишали місця 
для поступок, старий режим невпинно кував і загартовував українство в 
боротьбі з ним. Нехай же дзвенить і сяє цей благородний клинок у спільній 
боротьбі за визволення, — його непотрібно відкладати "до наступного дня 
після перемоги". Злочином було б віддати його на брухт, аби відлити зброю 
"для спільної справи". Він може значно краще послужити цій справі, зали
шаючись тим, чим він є.
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РУ Х  ПОЛІТИЧНОЇ І СУСПІЛЬНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДУМКИ В X IX  СТОЛІТТІ

Минуле століття почалося на Україні під знаком знищення Гетьманщи
ни: жалем за втратою автономії і мріями про її відновлення. Імпульсивні
ший Капніст, останній представник активних автономістів XVII—XVIII ст., 
як делегат своїх земляків, "доведених до відчаю тиранією російського уря
ду", невдало намагається заручитися підтримкою прусського уряду на 
випадок українського повстання для повалення "російського ярма" й від
новлення "старого козацького ладу", з утратою якого не може, за його сло
вами, змиритися козацьке військо1. Стриманіший поет, основоположник 
української літератури, що починала відроджуватися, присвячує свою ві
дому строфу — елегійне зітхання — минулій Гетьманщині:

Так вічной памяті бувало 
У нас в Гетьманщині колись:
Так просто військо шиковало,
Не знавши: стій, не шевелись!
Так славнії полки козацькі 
Лубенський, Гадяцький, Полтавський 
В шапках, було, як мак, цвітуть!
Як грянуть, сотнями ударять,
Перед себе пики наставлять,
То мов мітлою все метуть2.

З  часом, однак, ці мрії й зітхання стають слабшими й глухішими. Від
новлення (дуже скороминуще й часткове) старих інституцій Гетьманщини, 
здійснене імператором Павлом як загальна реакція до попереднього царст
вування, не підтримало їх суттєво бодай як-небудь. Навпаки, воно могло 
до певної міри навіть остудити у таких мріях українське суспільство, яке 
вже відвикло від цих старих інституцій, саме тим, що поставило його віч- 
на-віч з цими старими привидами. І якщо в урядових колах не припиняють
ся підозри до української аристократії в її планах відновити гетьманство, бо 
навіть подейкують про все нових і нових кандидатів на гетьманську булаву, — 
то безумовно, що в цих підозрах промовляло більше неспокійне "сумління"

1 Детальніше у моєму "Очерке истории украинскаго народа", де розділи X X — 
X X IV  (нового видання) присвячені історії занепаду й відродження українства у 
X V III-X IX  століттях.

2 Котляревський І., "Вергилієва Енеїда", ч. IV. Мова йде про заміну козацької служ
би регулярною, про яку, як про предмет загального невдоволення, казав Капніст.



398 ЗБІРНИК СТАТЕЙ "ВИЗВОЛЕННЯ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ"

уряду, ніж факти про реальні настрої цієї української аристократії. Остан
ня досить спокійно поєднувала платонічні зітхання за давниною з ревною 
службою новому режимові й іще ревнішими турботами про зміцнення сво
го особистого й класового добробуту на ґрунті нових порядків.

Реальнішими були симпатії і прагнення до повернення козацького ладу 
серед українських мас. На Лівобережній Україні до них не раз з великим 
успіхом звертався й сам уряд, заохочуючи українське населення до волон
терської служби в козацьких полках, що формувалися у важкі хвилини, 
надіями на повернення цього ладу. Але потім ці надії залишалися без ви
конання. Так було під час нашестя Наполеона і пізніше в період польсь
кого повстання 1831 p.* На Правобережній Україні (Київська губ[ернія]) 
ці прагнення виявилися під час формування ополчень для Кримської кам
панії, коли селяни масово заявляли про своє бажання йти на ворога й 
домагалися переведення їх у козаки. Але, крім козацької традиції, в ос
нові цих прагнень лежали інші мотиви, соціально-економічного характе
ру: з відновленням козацького ладу й переведенням у козаки люди споді
валися звільнитися від кріпацької залежності, податків, рекрутчини — 
одним словом, відновити ті засади, на яких будувалася давня козаччина 
XVII століття.

Цю ж демократичну, сказати б, рису козацької традиції підтримує і 
висуває українське народництво, що зародилося в другій чверті X IX  сто
ліття й у своєму розвиткові значно випередило народництво великоросій
ське. З  одного боку, тут діє рішучий поворот до народної мови й народ
ної стихії, що почався з кінця XVIII ст. з відродженням української літе
ратури; з іншого, — вплив ідей західноєвропейського романтичного на
родництва, підтриманий враженнями від слов’янського відродження й 
помітний в українському суспільстві вже в другому десятилітті, а цілком 
певно — у третьому. В результаті з ’являються закарбовані вже цілком 
свідомим демократизмом народницькі течії, для яких українські маси, 
український народ у своєму пригнобленні стає не лише предметом спів
чуття і прагнення до поліпшення його суспільного й економічного стано
вища, але й предметом вшанування як носія правди й краси життя, ймовірне 
наближення до якого стає провідною ідеєю творчості й народознавства. 
Давні герої козаччини тьмяніють і меркнуть перед новим колективним і 
безіменним героєм — сірою масою, прагнення якої до волі й суспільної 
справедливості надихають нові покоління українського суспільства.

Найяскравіший і найімпульсивніший представник цього народництва

*  У 1830-х роках уряд, побоюючись козацьких мрій, розпорядився навіть перевести 
цих козаків-добровольців на регулярну службу (на 18 років!), а деякі полки примусово 
оселив на Кавказі.



Рух політичної і суспільної української думки в X IX  столітті 399

(молодшого покоління) Шевченко уже з презирством відвертається від 
політиканів-гетьманів, цього "варшавського сміття й грязі Москви", які не 
вміли стати на ґрунті народних інтересів, відстояти свободу і вільний лад 
своєї батьківщини, запродали її в кабалу московському самодержавству, а 
народні маси, які їх висунули, — старому й новому "панству". З  привабли
вими для нього мріями про колишню "славу України" незмінно змішується 
ця гірка пам’ять про чвари між старшиною й народними масами, що погу
били її, про ці "тяжкі діла", забуття яких він готовий купити ціною власного 
"веселого віку". Справжнім героєм його і його однодумців стає революцій
ний народ, те козацтво, яке ставить собі за мету досягнути такого суспіль
ного ладу, де не було б "ні холопа, ні пана". Радикальніший, ніж його товариші, 
поет мріє про нове народне повстання, яке "вражою злою кров’ю" омило б 
"осквернену землю" його батьківщини й перетворило б розділений рабством 
одних і пануванням інших, роз’єднаний становими й економічними приві
леями український народ — у "велику, вольну, нову сем’ю"1.

За такого ставлення до минулого у цього молодшого покоління народ
ників неминуче мало зникнути та консервативно-лояльна позиція до сучас
них умов, до самодержавного режиму Росії і проголошеної ним офіційної 
формули православ’я, самодержавства й народності, яку могло поєднувати 
зі своїм народолюбством старше покоління українських народників, знахо
дячи багато спільного з консервативно-реакційним слов’янофільством і офі
ційним великоросійським народництвом. З  середини X IX  століття цей кон
серватизм і офіційний патріотизм, що зустрічався у представників старого 
покоління й різних minores gentes молодшого, категорично слід вважати 
пережитком, віджилим для українства поглядом. І тут найрізкішим і най- 
сильнішим виразником нового настрою є знову ж таки Шевченко2, який з 
незвичайною, небаченою ні перед тим, ні пізніше силою затаврував потвор
ність самодержавного режиму, накинувшись на його носіїв з усім гарячим

1 Знаменитий його "Заповіт", написаний наприкінці 1845 р. у розквіті творчості.
2 Віднайдений нещодавно уривок його вірша "Юродивий" з незвичайною силою 

змальовує цей настрій поета в останній період його творчості (після заслання); поет звер
тається в ньому до спогадів зі свого київського життя 1840-х років, коли

"Капрал Гаврилович безрукий 
Та унтер п’яний Долгорукий 
Украйну правили...
....... Не вам,
Не вам, в мережаній ливреї 
Доносчики і фарисеї,
За правду пресвятую встать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата..
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обуренням не лише пригнобленої України, але й пригнобленого суспільства 
Росії. Страшні репресії, моральні тортури, яких він зазнав за свої сміливі 
слова, не зламали його гнівний дух, що з однаковою силою таврував до 
заслання і після повернення [звідти] і "сатрапів-унтерів", і представників 
темної й реакційної церкви, і раболіпну масу "німих, підлих рабів", "лакеїв 
капрала п’яного".

Гурток Шевченка (так зване Кирило-Мефодіївське братство) проти
ставляв самодержавному режимові ідею вільної слов’янської федерації. Це 
було відновленням федеративних ідей "Об’єднаних слов’ян" 1820-х років, 
але з тією суттєвою поправкою, що принцип національної федерації прово
дився тепер і серед східного слов’янства1. Україна мала стати самостійним 
членом федерації, що складалася б із самоврядних національних тіл ("так, 
щоб кожен народ був особливою річчю-посполитою"), об’єднаних федераль
ним урядом — "спільним слов’янським собором з представників усіх пле
мен". Демократична організація її мала завершуватися республіканським 
ладом: "правління народне з правителем, обраним тимчасово". Становому 
ладові, офіційній народності й релігії, поліційному гнобленню гурток про
тиставляв вимоги "загальної рівності й жодної різниці між станами", релі
гійної рівноправності, свободи думки і слова, а найближчою своєю метою 
визначав "викорінення рабства й усілякого приниження нижчих класів" та 
загальне поширення письменності2.

Донос на Кирило-Мефодіївське товариство й викликаний через це [судо
вий] процес, що завершився цілковитим його розгромом, ув’язненням і заслан
ням членів (1847 p.), спричинили помітний застій у розвитку ідей, ЯКИМИ Ііро- 
никлися кирило-мефодіївські "братчики". Коли наприкінці 1850 — на початку 
[18]60-х років вони зібралися в Петербурзі (на жаль, далеко не всі), [прибув
ши] зі своїх підневільних місць, то їх захопила хвиля тодішнього визвольного 
руху, "великих реформ", центральним питанням яких було таке віддавна й лю
бовно культивоване в українській літературі питання, як знищення кріпосного 
права. Перед цією злободенністю [з одного боку], відступили на другий план 
політичні ідеали Кирило-Мефодіївського гуртка, а з іншого — поблякло й 
затерлося неприязне ставлення до українського "провінціалізму", помітне у ве
ликоросійських "прогресистів" (згадаймо різкі випади Бєлінського проти україн
ської літератури загалом і проти Шевченка зокрема). Заснований кирило- 
мефодіївцями журнал "Основа" (1861—[186]2) став виразником тісних

1 На жаль, залишаються неперевіреними свідчення про існування у 1820-ті роки 
"Малоросійського товариства", яке мало на меті здобуття політичної незалежності Украї
ни; якщо ці свідчення мають під собою щось реальне, ми мали б у ньому тогочасну укра
їнську поправку до планів визвольного руху Росії 20-х років.

2 "Статут" і "Правила" гуртка вміщені в журналі "Былое" (за лютий 1906 p.).
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зв’язків українства з тодішнім визвольним рухом Росії, з прогресивним 
великоросійським суспільством. У зв’язку зі значенням для всієї імперії 
питань про визволення селян, землеустрій і самоврядування українського 
селянства, журнал звертає на них свою головну увагу. Далі постають пи
тання про заходи для успішного поширення письменності й освіти, недільні 
школи, видання підручників народною мовою і т.д.

Активний період і цього разу тривав недовго. Перша заборона україн
ського слова, що сталася вже 1863 р. (Валуєвський циркуляр), поклала 
край планам популярно-наукової і навчальної літератури, а далі й літератур
ному рухові загалом. Прояви громадської й особистої ініціативи також за
знали суворих переслідувань, — заслання й арешти придушили спроби 
організаційної діяльності. Відновлені згодом, переважно в Києві, після майже 
десятилітньої перерви, спроби легальної літературної і наукової діяльності, 
дослідження народного життя, його економічних і суспільних умов, також 
невдовзі були придушені новою, категоричнішою й цілковитою забороною 
українського слова, яка створила нову "перерву" у розвитку українства в 
Росії (указ 1876 p., що залишався в силі аж до "временных правил о непо- 
временной печати" 1906 p.).

За таких умов, коли для українців були повністю заборонені такі цілі 
галузі духовної діяльності, як наукова, популяризаторська, перекладна 
література українською мовою; коли майже непереборні перепони стави
лися перед українською белетристикою, українським театром; коли з 
поважними перепонами мусили рахуватися навіть при вивченні минулого 
й сучасного України, української мови, історії, етнографії; коли сама лише 
підозра у співчутті до "українофільських ідей" вважалася злочином і при
марою "сепаратизму"; коли переслідувався кожен прояв прагнень до під
несення культурного рівня українського народу, його суспільної й націо
нальної свідомості, кожне звернення до його рідної мови як до знаряддя 
культурницького руху, — за таких умов, звичайно, немислимим був будь- 
який рівномірний поступ не лише української літератури чи науки, але й 
політичної і суспільної думки, позбавленої усіх легальних засобів для сво
го розвитку. А ці умови з періодами загострення й послаблення, хоч зага
лом майже без змін, затягнулися на цілих сорок років!

З  огляду на все більшу урядову реакцію й неможливість проводити 
легальну політичну і суспільну діяльність найімпульсивніші елементи укра
їнського суспільства приставали до тогочасних революційних течій Росії і 
висували на перший план інтереси політичної боротьби. Вони були схильні 
нехтувати національними потребами і відкладали їх "на наступний день піс
ля перемоги над самодержавним режимом". З  огляду на непереборні пе
репони, що ставилися українству в Росії, ті люди, які не допускали такої 
легковажності й цінували розвиток національної течії суспільного руху, по
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ступово, починаючи вже з перших заборон (1863), переносили свою літе
ратурну, почасти й громадську діяльність за межі Росії в австрійську Укра
їну, у сусідній Львів.

Під впливом цієї діяльності й безпосередньої участі українських сил у 
місцевій літературній роботі, галицька література й суспільство, що значно 
відставали під спільним пануванням реакційно-клерикальної польської шлях
ти й такої ж австрійсько-польської бюрократії, тепер прискореними тем
пами проходили стадії розвитку української суспільної думки від наївного 
козакофільства до романтичного, а згодом і реальнішого народництва, і, 
врешті, до соціалістичних та радикально-прогресивних напрямів. Поряд з 
літературною еволюцією, з пошуками форм, засобів просвітницької і вза
галі культурної праці об’єднані сили галицьких діячів і українців з Росії 
проводять на українському ґрунті Галичини перевірку й практичне застосу
вання громадсько-політичних схем і програм, виробляють практичні форми 
суспільної й політичної організації і т.ін.* Особливо з 1890-х років Галичи
на стає горнилом української політичної й громадської думки для всієї Укра
їни, сказати б, — взірцевою школою політичної і культурної роботи, у якій 
беруть найактивнішу участь політично налаштовані елементи українського 
суспільства Росії. Між тим, урядові репресії проти українства, з одного 
боку, і не національний (часто навіть антинаціональний, централістичний) 
характер революційних рухів — з іншого, змушують іншу частину україн
ського суспільства принципово виключити з найближчої програми українства 
завдання політичного характеру і звести його до завдань суто культурних — 
так званого культурництва.

Найяскравішим і найвпливовішим для свого часу представником пер
шого, так би мовити, — політичного напряму, був Драгоманов (t 1895), 
член київського українського гуртка 70-х років, який згодом, ставши еміг
рантом, мав безпосередній вплив на галицький рух, як рівно ж значною 
мірою і на українські гуртки Росії 1880 — початку 1890-х років. У сфері 
суспільній це був еволюційний соціалізм з сильним народницьким відтін
ком, що слугував, можна сказати, пом’якшеною паралеллю для землеволь- 
ських і народовольських течій Росії. У сфері політичній — демократичний 
конституціоналізм і федералізм, що був новою, виправленою формою фе- 
дералістичних ідей кирило-мефодіївців, позбавлених релігійного містициз
му, яким була сильно просякнута кирило-мефодіївська програма, і перене
сених з ґрунту слов’янофільського (федерація слов’янських народів) на 
реальний ґрунт сучасних відносин. Свою мету він вбачав у перебудові су
часної Росії на федеративних засадах, наріжним каменем якої була націо

*  Див. короткий нарис у моїй статті "Український П ’ємонт"; детальніше у X X V  
розділі "Очерка истории украинского народа".
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нально-територіальна автономія (в самого Драгоманова, втім, цей принцип 
національно-територіальної автономії невдало накладався на ідею автоно
мії обласної).

Культурництво (я не перелічуватиму його численних представників, не 
таких яскравих у загальних рисах, яким був Драгоманов для політичного 
українства) розвивалося, у свою чергу, двома напрямами. Одне, представ
лене почасти гуртком "Киевской Старины", мало, — дозволю собі так ви
словитися, — характер більше загальноросійський. Воно залишало полі
тичну й суспільну працю ліберальнішого чи консервативнішого напряму (за
лежно від поглядів окремих представників цього напряму), так би мовити, 
загальноімперським елементам. Місце українців полягало в тому, аби тво
рити надбудову над цією працею у формі вивчення України, збереження 
традицій української мови й літератури, хоч би й дуже скромно — "для 
домашнього вжитку", як казали, — яке б не викликало докорів у сепаратиз
мі. З  проповіддю такого скромного "українофільства" виступив наприкінці 
життя, між іншим, і останній з представників кирило-мефодіївської трій
ки — Костомаров, втім, як кажуть, з мотивів суто тактичного характеру.

Другий напрям "культурництва" — назву його радикально-національ
ним — намагався протиставити великоросійській стихії стихію українську 
з її самобутнім змістом як рівноправний і самодостатній, принаймні теоре
тично, національний тип. Дотримуючись суто "культурницького" напряму 
в Росії, представники цієї течії, однак, не проти були й займатися політи
кою в Галичині. Тут за їхньою участю було вироблено компроміс українсь
ких націоналістів з центральним урядом і місцевими польсько-шляхетськи
ми правлячими колами, — так звана "угода" 1890 p., що мала на меті за
безпечити тут необмежений культурний розвиток українства ціною посту
пок політичного характеру: пом'якшення української опозиції до польсько- 
шляхетського режиму. Компроміс цей, втім, досить швидко припинив своє 
існування через неможливість справжнього примирення життєвих запитів 
українства зі збереженням польсько-шляхетського режиму.

Суто культурницький напрям швидко виявив свою цілковиту неспро
можність і на ґрунті Росії. З  одного боку, старий режим залишався непохит
ним у своєму переслідуванні будь-якого прояву української національної 
свідомості, і ніяким зменшенням українських запитів, ніяким "відмежуван
ням зліва" не вдавалося тут створити ґрунт для якогось легального україн
ства. З  іншого боку, — дуже виразно виявлялося, що культурно-національні 
запити українства так тісно й органічно пов’язані з суспільно-політичними, 
що неможливо було виділити їх, не прирікаючи на занепад. Тому навіть 
суто наукова праця врешті-решт заниділа в київських українофільських 
колах, які відмежувалися зліва, від "політики", і навпаки, розвинулася в 
дуже несприятливих умовах на галицькому ґрунті, де культурна діяльність
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(з науковою включно) не переставала бути інтегральною частиною по
літичного й суспільного руху, боротьби за права народу.

Наприкінці дев’яностих років падіння культурництва стало очевид
ним. Молодші покоління відвернулися від цього "українофільства", і це 
ім’я набуло в їхніх устах негативного відтінку як вияву несерйозного й 
поверхового ставлення до українства. Наріжним каменем своєї діяльнос
ті вони зробили поєднання національного радикалізму* — або з більше 
чи менше вираженими лівими суспільно-політичними течіями у вигляді 
народницького соціалізму чи соціального демократизму, або з помірко
ванішим конституційним демократизмом. Себто вони повертають україн
ству політичний характер. І на цьому ґрунті, переважно вже в перших 
роках X X  століття, на кшталт галицьких течій і партій 1890-х років фор
муються й розвиваються течії і партійні організації України російської. 
Вони здебільшого діють і дотепер.

*  Я використовую цей вислів замість "радикального націоналізму", аби не надавати 
йому неприязного відтінку, який так часто поєднують тепер зі словом "націоналізм".



Єдність чи розпад [Росії]? 405

ЄДНІСТЬ ЧИ РО ЗП А Д  [РО СІЇ]?

Представники різних партій і течій нашої сучасної активної політики у 
свої програми й платформи вносять, чи навіть роблять наріжним каменем, 
між іншим також принцип "єдиної неділимої Росії". Припускаю, що ро
биться це не через страх іудейський і не для заспокоєння полохливих і за
шкарублих умів, яких непокоять чутками про те, що принципи свободи тя
гнуть за собою розпад Росії. Та якщо таку передумову роблять щиро й 
поважно, якщо збереження нинішнього державного складу представники 
різних течій і напрямів визнають бажаним чи необхідним, — то виникає 
питання, за яких умов можливе збереження цілісності й неподільності дер
жави, такої строкатої й випадкової за складом, як Російська імперія? Яким 
чином забезпечити їй єдність і цілісність після того, як весь внутрішній 
зв'язок її частин буде витравлений і зруйнований навіть там, де він існував?

Можливо, втім, випадковість цього складу не кидається у вічі так ви
разно, як його строкатість, різнорідність, різноплеменність, і моя думка 
вимагає деякого пояснення.

Утворення величезного комплексу земель, що становлять нинішню 
Російську імперію, було результатом факторів географічних і етнографіч
них, економічних і колонізаційних, династичних і політичних. Навіть там, 
де ці фактори діяли зокрема й розвивалися логічно, послідовно, — їх 
комбінації й подальші дії перехрещування чи поєднування їх мали часто 
характер досить випадковий, навіть з точки зору самого державного прог
ресу Московської держави, яка їх "збирала", а не лише з точки зору са
мих провінцій, тих територіальних чи політичних тіл, які захоплювалися і 
запроваджувалися більш чи менш насильницьким шляхом у цей держав
ний союз.

Нагадаю лише такі факти, що Московська держава, яка виросла на 
території волзько-окського басейну, на великоросійському ґрунті, вважала 
себе, на підставі династичних традицій, наступником Київської держави, 
що виросла в економічних умовах дніпровсько-балтійського водного шля
ху, на території українській. Попри всю відмінність економічних, колоніза
ційних та етнографічних умов, московський уряд дивиться на колишні про
вінції Київської держави як на сферу своїх інтересів, ставить перед своєю 
політикою завдання збирання цих "отчин" своєї династії, і дійсно врешті- 
решт встигає зібрати їх майже у повному складі (за винятком Галичини). 
Включення земель литовських і польських було викликане не якимись реа
льними, економічними чи політичними інтересами Російської держави, а 
стало простим результатом суперництва за спірні землі, за історичні "отчи- 
ни" московських государів. Розширення державної території на схід і північ



406 ЗВІРНИК СТАТЕЙ 'ВИЗВОЛЕННЯ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ''

ний схід виникло з суто наїзницьких авантюр у стилі американських кон- 
квістадорів, які не переслідували жодних глибших цілей, крім грабунку 
мирного тубільного населення під фірмою збирання данини, і ці "колонії" 
включають до складу держави лише завдяки відсутності якихось різких 
природних границь на умовах сусідства і т.д.

Постійне наростання державної території розвиває з плином часу екстен
сивну енергію, що прагне надалі продовжувати й безперервно розвивати 
процес розширення. Збільшення держави перетворюється з засобу на мету 
державної політики, проводиться заради самого збільшення, як своєрідний 
державний спорт, як питання честі й суперництва для окремих правителів. 
Питання про розширення тієї чи іншої провінції, про "приєднання" тієї чи 
іншої народності чи території вирішується не міркуваннями про користь і 
вигоду цієї території, і навіть не про економічні чи політичні вигоди, які її 
приєднання може принести народам і землям, що вже входять до складу 
держави: питання вирішується лише наявністю сил, — чи зможе держава 
захопити й утримати новий набуток. Подальше збільшення екстенсивної 
сили держави стає метою державної політики, а різні "державні мужі" роб
лять свою кар’єру й достаток, намагаючись втягнути уряд в усе нові й нові 
починання. На цьому ґрунті діяли покоління цих людей від різних малові
домих шукачів нових "землиць для великого государя", які нещадно грабу
вали ці землиці на свою користь, до нещодавніх героїв далекосхідної аван
тюри.

Врешті-решт утворився гігант, громіздкість і строката нескладність якого 
не переставали розчулювати "патріотів своєї вітчизни", які з гордістю вка
зували на те, що гігант цей становить шосту частину всього суходолу й за 
своїм племінним складом далеко залишає за собою вавилонське стовпотво
ріння. Покоління виховувалися в цій "народній гордості" за казенними під
ручниками, що захоплювали їхні думки цими образами грандіозності Росії, 
однак забували пояснити, яку користь отримують від задоволення належа
ти до цього "колоса" народи й землі, що входять до його складу. Чому ця 
"перша держава у світі" є разом з тим найбіднішою, найбезграмотнішою, 
найневлаштованішою державою з усіх "цивілізованих країн", до яких залі
чували Росію? Чому навіть землі, що становили ядро цієї держави, покли
кані як народність, що "зібрала" й "створила" її, до ролі "пануючої", "держав
ної" народності, — не могли за допомогою цієї "створеної" ними держави 
вийти зі стану безмежного приниження й злиднів?

Держава "створювалася" й "примножувалася" для держави, точніше — 
для керуючої нею бюрократичної орди, та чи відчувала себе якась із народ
ностей і провінцій, "князівств і царств", що входять до її складу, задоволе
ною приналежністю до цієї держави, — я не знаю. Чи ж говорити про 
Сибір — "золоте дно" безмежної сваволі й самовладдя урядових агентів,
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великих і малих? Історія його "під пануванням Росії" є суцільною жахли
вою мартирологією грабунків і знущань над беззахисним населенням; дер
жава впродовж багатьох століть не ставила щодо нього інших цілей, крім 
можливого отримання від нього всіляких багатств, а взамін висилала туди 
своїх покидьків, своїх "негідних членів", що наводили жах на місцеве на
селення й ставали для нього непомірним тягарем. Чи ж були інші "кня
зівства й царства" для держави чимось більшим, ніж "джерелами держав
ної скарбниці"? Чи ж не йшли продуктивні сили Польщі цілковито на 
утримання армій, що мали на меті викликати рятівний страх у "гордови
того ляха" та легіону фіскалів і шпигунів, покликаних витравлювати, 
паралізувати всіляке людське почуття у підкореного населення? Чи ж 
Україна, яка добровільно приєдналася до Росії, аби знайти спокій під по
кровительством "єдиновірного государя", не забилася за кілька років 
конвульсивно, мов спійманий птах, відчувши на собі руку розпущеного й 
черствого московського піддячого? Вона відчувала, як мацаки московсь
кого бюрократичного спрута проникають в неї, затримуючи вільний роз
виток, паралізуючи її самоврядування й самовизначення, вносячи сум’яття і 
розбрат. Замість полегшення і заспокоєння їй довелося, поряд з триваю
чою боротьбою проти Польщі, повести оборонну боротьбу з претензіями 
московської централізації, з прагненнями московського уряду обмежити 
автономні права України, запровадити бюрократичне управління у її на- 
родоправну організацію, захоиити її прибутки у свої руки й запровадити 
московські податки, знищити автономний виборний церковний лад, під
корити московській цензурі її духовне життя і т.д., і т.д. Цієї боротьби на 
два фронти Україна не витримала. Підірване в самих основах свого на
родного життя політикою московської бюрократії, яка намагалася всіля
ко посилити поділ між її народними масами й керівними колами старшини 
й духовенства, — політичне життя України впало, і за позбавлення авто
номії її винагородили кріпосним правом, занепадом народної освіти, цен
зурними цькуваннями української мови, переслідуванням усіх проявів 
національних прагнень, що доходили до всіляких крайнощів, до цілко
витого абсурду.

"Князівства й народи" плелися, мов закуті невільники, за тріумфаль
ною колісницею правлячої бюрократії, і натовп їх усе збільшувався на ра
дість замовляючих схвалені підручники історії та географії. Тюрма народів 
розросталася й розширювала свої приміщення, збільшувала свої штати й 
платню та примножувала армію навербованих з покидьків тих же народів 
опричників, що охороняли камери арештантів і розробляли все нові й нові 
способи попередження й запобігання.

Тепер, коли повсталий народ розбиває двері всеросійської бастилії, 
тюремники зчиняють крик, лякаючи народ тим, що коли її зруйнують, всі
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ці ув’язнені "князівства і царства", "підкорені народи" готові розбігтися, і 
цей крик справді викликає певне враження серед мас, які стільки віків ви
ховувалися в захопленні своїм "пануванням". Представники "підкорених 
народів" відповідають запевненнями, що вони зовсім не замишляють вті
кати з камер попереднього ув’язнення, в яких утримувалися досі, і зали
шаться вірними єдності й неподільності Росії. Такі заяви повторюються 
останнім часом на різний кшталт як з боку пригноблених народностей, так 
і представників російського суспільства, які їм співчувають, — запевняю
чи, що ці народності аж ніяк не хочуть вийти зі складу Російської держави 
і не вийдуть, що вони цінують єдність Росії і т.д.

Гадаю, однак, що ці запевнення, якими б сильними й палкими ви
словами вони не формулювалися, не є ні для кого особливо переконли
вими. По-перше, запевнення окремих представників не можна вважати 
за vox populi. По-друге, запевнення і навіть клятви на кайданах, які 
дають невільники перед тим, як їх випустять на волю, ніколи не викли
кають особливої довіри. Життя триває й розвивається і своєю стихійною 
силою перемагає трактати й формули, які творитимуть чи бюрократичні 
дипломати, чи вожді, висунені в моменти народних рухів. Цілковита са
мостійність і незалежність є послідовним, логічним завершенням потреб 
національного розвитку й самовизначення кожної народності, яка займає 
певну територію й має досить здібностей та енергії розвитку. Через опо
зицію до побутуючих поглядів, які ототожнювали поняття нації і держа
ви, представники недержавних народностей часто були схильними запе
речувати важливе значення політичної незалежності для національного 
розвитку й доводити, що народність, позбавлена самостійної державнос
ті, може так само добре розвиватися, як і державна. Та ці погляди, безу
мовно, є крайністю, а істина й тут лежить посередині. Народність для 
свого розвитку не потребує неодмінно політичної самостійності, але ця 
самостійність, за відсутності особливо несприятливих умов (як, наприк
лад, украй поганий державний лад, несприятливе міжнародне станови
ще і т.ін.), є найбільшою гарантією повного й необмеженого національного 
розвитку, забезпеченням від експлуатації економічних і культурних сил 
народності на чужі їй цілі чужим державним ладом і т.д. З  огляду на це 
від прагнень створити власну державу може втримувати лише усвідом
лення, що приналежність до даного державного союзу дає надто зримі 
вигоди й зручності. Відсутність у ньому обмежень для повного й всебі
чного розвитку національних сил, відсутність експлуатації їх державою 
в чужих інтересах чи на непродуктивні цілі є необхідною умовою для 
такого усвідомлення.

Кажучи про вигоди, я лишаю поза увагою ті, які дає певній народності 
її привілейоване становище в державі й можливість під її покровом і за
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хистом експлуатувати для себе засоби й сили інших народностей. Наприк
лад, угорцям, точніше — правлячим угорським класам, не вигідно розри
вати цілковито зв’язок з Австрією, оскільки цей зв ’язок забезпечує їм 
підтримку австрійської армії та уряду для панування над неугорськими 
народностями Угорщини; австрійські поляки повинні цінувати Австрію, 
оскільки вона забезпечує їм панування над українським населенням Схід
ної Галичини і т.д. У вільній, упорядкованій державі такі аномалії немож
ливі. За розумної і сприятливої економічної політики повинні пом’якши
тися також форми економічної експлуатації одних областей іншими, яку 
ми часто спостерігаємо в сучасних державах, де одні провінції розвива
ють свої економічні сили за рахунок інших, які є врешті-решт кріпаками, 
що працюють на своїх культурніших й економічно розвиненіших співчле- 
нів. Так, наприклад, у тій же Австрії західні провінції — тобто представ
ники їх капіталістичного й промислового класу, тримають на становищі 
пасивного ринку, Hinterland-у, провінції східні, паралізуючи в них будь- 
які зародки промисловості.

Незалежно від таких вигод, що випливають з вад ладу сучасних дер
жав та їх управління, приналежність до великого й добре організованого 
державного союзу може дати економічному й культурному розвитку народ
ностей і областей, що входять до його складу, дуже багато вигод, не по
в’язаних з експлуатацією інших народностей і областей. Великий простір
і свобода економічного обігу, створення більших і досконаліших просвіт
ницьких і культурних установ, велика забезпеченість від міжнародних 
ускладнень та утисків є, наприклад, такими вигодами. Якщо при цьому 
мирний розвиток обласного й національного життя, чи у формі федерації, 
чи добре налагодженої автономії, гарантується від утисків та експлуата
ції державою чи іншими її областями, то народність чи область, що вхо
дить до складу такого влаштованого державного союзу, навряд чи ризик
не такими наявними вигодами для досягнення повної державної незалеж
ності. Навіть такі задоволення, як власні марки й гроші, власний двір і 
армія, власні жандарми й в’язниці, цілком узгоджуються зі збереженням 
державної єдності; та невибагливіше суспільство охоче позбавляє себе 
таких вишуканих задоволень, поступаючись ними за простішу, але здо
рову юшку забезпечення свободи культурного й суспільного самовизна
чення, необмеженого національного розвитку, можливості вільно влаш
товувати й розпоряджатися своїми місцевими відносинами й засобами, — 
всього того, що дає йому федеративний чи широко поставлений автоном
ний лад держави.

Скажімо, у Швейцарії три частини сусідніх національних територій — 
німецької, французької та італійської — віддають перевагу своїй багатона
ціональній державі перед об’єднанням з сусідніми національними держава



410 ЗБІРНИК СТАТЕЙ "ВИЗВОЛЕННЯ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ"

ми. Вони вище цінують своє федеративне життя в державі, яка залишає їм 
усю повноту самовизначення й самоуправління і не експлуатує їх засобів на 
утримання армій і дворів, на чужі для їхніх інтересів завдання імперіалістич
ної чи династичної політики, і не відчувають жодного потягу до мілітарного 
й поліційного ладу Італії чи Німеччини, до централістичного ладу Франції. 
Цілком відмінні за складом економічного й культурного життя, традиціями, 
навіть етнографічним складом, області Північної Америки мирно співісну
ють завдяки широко запровадженій обласній федерації, і потяг до співжит
тя, що поєднувало цілісність державного життя з найширшим самовизна
ченням областей, подолав одвічну різницю й антипатію південців і північан, 
іспанського південного заходу й пуританського північного сходу. Широкий 
федеративний лад не заважає тут розвиткові внутрішньої доцентрової сили, 
що сягає навіть таких крайнощів, як імперіалізм чи гасло: "Америка для 
американців".

Ці приклади настільки міцно об’єднаних своїм федеративним ладом 
держав повинні заспокоїти людей, стурбованих збереженням єдності Росії, 
які бажають зберегти її при перебудові Росії на нових засадах свободи й 
самовизначення, чи точніше — створити їй внутрішню єдність, якої вона 
не мала досі. Саме їх ми маємо на увазі, а не нічних птахів, які криками 
про розпад Росії намагаються відлякати російське суспільство від шляху 
визволення. Адже якщо розуміти єдність як внутрішню, притаманну са
мому складові держави силу тяжіння і зчеплення, то такої єдності Росій
ська імперія досі не мала: підневільне існування, захищене армією багне
тів і нагаїв, — яка ж це єдність! Навіть там, де колись існував якийсь 
внутрішній зв’язок, внутрішнє тяжіння, його зруйнували вщент гноблен
ня й експлуатація правлячої бюрократії. Тюрма народів може зберегти 
своїх пожильців, лише доки замкнена й охороняється; у ній нема доброві
льних жителів. Після багатьох століть підневільні члени Російської дер
жави лише на наших очах уперше відчули внутрішню єдність і спільність 
інтересів, і цією єдністю була єдність боротьби з ладом, що їх пригноб
лював, гнівний рух проти сваволі й гноблення, що єдино й неподільно 
панував на просторах "єдиної" держави. Усвідомлення можливості ски
нути це спільне ярмо, розбити пута, які однаково сковували й "підкорені 
народи", і різні області й частини державного — великоросійського — 
народу, об’єднало в одну армію їхніх представників, і вони дружно пішли 
на спільного ворога. Чи розійдеться ця армія після закінчення свого во
єнного подвигу, чи так само дружно, спільними силами вона розпочне 
справу творення й улаштування свого союзу для цілей мирної продуктив
ної праці — от у чому питання подальшого.

Хто скомандує цій армії борців за свободу роззброїтися й повернутися 
назад у свої камери ув’язнення? У мене не виникає навіть підозри, що вож
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ді теперішнього визвольного руху сподівалися чи збиралися обмежитися 
лише зміною вивіски на старій казармі, замінивши централізм абсолютист
ський централізмом конституційним. Не виникає не лише тому, що я вва
жаю цих вождів нездатними на подібну зраду, але й тому, що такі плани 
вважаю цілком безнадійними. Велика революція зустріла "маленького кап
рала", який зумів роззброїти озброєний народ і повернути його на службу 
буржуазії; та знадобились би, мабуть, цілі взводи таких капралів, щоб при
вести повсталі тепер народи й області Росії під ярмо централізму. А "мале
нькі капрали" приходять лише зрідка й поодинці, і розраховувати на цілий 
взвод їх, звісно, було б цілком марною мрією.

Ситуація цілком зрозуміла, і зрозуміле також те, що тут немає місця 
для торгів, компромісів, дипломатичних вивертів. Той механічний конгло
мерат, яким була стара Росія, позбавлений будь-якого внутрішнього зче
плення й стримуваний лише зовнішньою силою, можна втримати в єдно
сті придушенням національного й обласного життя його складових час
тин лише системою примусового придушення, "попередження й запобі
гання". Така політика в майбутньому вимагала б надзвичайного напру
ження сил "державної народності", відволікла б її засоби й сили від реаль
них і позитивних завдань творчої роботи, спотворила б державний лад і 
врешті-решт закінчилась би цілковитим фіаско. Якщо, наприклад, Німеч
чина, за величезної переваги німецького елементу над ненімцями, має 
можливість, хоч би й ціною спотворення нормального плину державного 
життя й державного ладу, провадити політику придушення, "викорінен
ня" (Ausrotten) польської народності, принаймні до часу, то я цілковито 
не бачу, де той ґрунт, та Архімедова точка, на яку конституційний уряд 
Росії міг би опертися у централістичних прагненнях, у політиці приду
шення національного й обласного життя. Великоросійська народність скла
дає менше половини населення імперії, і серед неї самої немає спільних 
прагнень до централістичної єдності, а навпаки — цілком виразно вияв
ляються прагнення до обласної автономії. Тому будь-яка спроба збере
ження централістичного ладу в новій, оновленій Росії була б замахом з 
негідними засобами і з точки зору збереження єдності Росії надзвичайно 
шкідливою, оскільки вона лише посилила б її відцентрову енергію. Сти
хійна сила прагнень до повноти національного життя, до місцевого й на
ціонального самовизначення все одно подолала б ці перешкоди й у своє
му розмахові дуже легко могла б призвести до повного розпаду теперіш
ньої Росії.

Зберегти, чи вірніше — створити єдність Росії можна лише шляхом 
розвитку в ній внутрішнього тяжіння і зчеплення, а воно може вирости 
лише зі свідомості, що приналежність до державного союзу дає надто 
відчутні вигоди, аби ними варто було ризикувати й ставити на карту мир
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ний плин життя для здійснення розриву. До створення такого тяжіння 
може привести, з одного боку, — посилена робота над поліпшенням дер
жавного ладу й господарства, його культурних та економічних засобів і 
сил; з іншого — усунення будь-якої експлуатації і придушення місцево
го — обласного й національного — життя інтересами й життям держав
ним. Паралельну роботу в обох цих напрямах слід вести негайно. Одно
часно з зусиллями, скерованими на поліпшення загального ладу, слід не
гайно ступити на шлях створення таких умов, які дали б можливість без
перешкодного існування й розвитку національних і обласних складових 
частин держави, що перетворили б камери попереднього ув’язнення на 
вільні квартири, в яких члени державного союзу відчували б себе пов
ноправними й вільними мешканцями, а не підневільними в’язнями. Шлях 
до цього один — широке втілення принципу національно-територіальної 
й обласної автономії та забезпечення національних прав усіх народностей 
на їхніх територіях і поза ними. У втіленні цих принципів запорука збере
ження єдності Росії.
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Н А Ц ІО Н А ЛЬН Е ПИТАННЯ И АВТОНОМ ІЯ

І
Ще трохи і слідом за вимогою матеріального благоустрою трудящих 

мас і забезпечення основних прав громадянського існування людини як осо
бистості, з трибуни першого парламенту Росії владно пролунає вимога сво
боди й самовизначення для однієї з найважливіших категорій її суспільного 
життя, а саме національної. Ті сподівання й надії, які при першій нагоді 
послаблення старого бюрократичного режиму пробуджувалися у пригноб
лених народів Росії, будуть, врешті, втілені в законну вимогу про законо
давче визначення й захист їхніх прав на вільне існування й розвиток.

Рік тому цей постулат недержавних народностей Росії був чітко постав
лений на одному з їхніх найпомітніших попередніх з ’їздів — представників 
громадської думки й громадського сумління: на весняному з ’їзді журналіс
тів і вчених, що прийняв рішення донести до свідомості всього населення 
принцип повної рівноправності всіх народностей і їхнього права на культу
рне й політичне самовизначення. З ’їзд розвинув це поняття самовизначен
ня народів до вимоги децентралізації державного ладу Росії з наданням 
окремим народностям, що мешкають на певній частині державної терито
рії, права на автономію на підставах, встановлених особливим статутом. 
Однак усвідомлюючи, що поняття національної рівноправності й потреби 
культурного й суспільного самовизначення національностей не дуже чітко 
й виразно сприймаються широкими верствами населення Росії, які живуть 
поза сферою таких національних прагнень, цей з ’їзд, разом з побажання
ми, зверненими на адресу майбутніх будівничих Росії, поклав на своїх чле
нів обов’язок доносити до свідомості всього населення цей принцип ви
знання для народів Росії права на самовизначення, аби підготувати людей 
до справедливого й розумного вирішення національного питання.

На жаль, не можна сказати, що цей обов’язок узяли на себе й гідно 
виконали ті, до кого було звернено цей заклик. Захоплена організацією 
громадських сил Росії для боротьби з бюрократичним самовладдям, пре
са спрямувала свою енергію на досягнення основних прав громадянсь
кого життя й політичного самоуправління. Вона часто схильна була від
сувати національне питання, аби не загромаджувати надмірно цю аван
сцену, на якій починав відбуватися перший акт справжньої боротьби 
суспільства з владою. Прагнучи не ускладнювати політичну перспекти
ву для суспільства, потреба готувати громадську думку до невідкладно
го вирішення національного питання Росії, намічена представниками 
преси, задовольнялася недостатньо, хоч була, без сумніву, дуже потріб- 
ною й нагальною.
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II

Що національне питання загалом не користувалося симиатіями у про
гресивних колах великоросійського суспільства, які задавали тон визвольно
му рухові, — це факт, що його не слід приховувати. Не кажучи про старі 
марксистські погляди на національне питання як явище реакційне, притаман
не лише буржуазному суспільству, в очах представників прогресивних течій 
поняття національності надто часто компрометувалося формулами офіційної 
народності, фактами шовіністичного націоналізму, націоналістичного обску
рантизму й нетерпимості. Та найбільший вплив мала тут та обставина, що 
великоросійське суспільство не пройшло стадії національного питання для 
себе самого. Вислів "панівна народність", звісно, звучить дуже фальшиво 
стосовно старого режиму, який тримав усі народності Росії під контролем; та 
все-таки великоросійський народ — єдиний з усіх численних народів Росії 
не терпів національних утисків, що їх зазнавали інші, й за приказкою "ситий 
голодного не розуміє", не оцінював належно стихійної сили, пекучості й гост
роти національного питання, притаманної іншим народностям Росії.

У результаті, серед прогресивної великоросійської інтелігенції спосте
рігається якщо не просто вороже, то презирливо-поблажливе ставлення до 
національного питання як до чогось запізнілого, відсталого, реакційного, 
негідного "просвітницького віку й освіченої людини". Серед проектів і пла
нів, які вона висуває, національне питання повсюдно або ігнорується цілко
вито, або робляться винятки для тієї чи іншої національності, проте ігнору
ється національне питання в його цілості — інтереси всіх пригноблених 
народів Росії. Посилаються також на відсутність у населення (особливо 
селянського й міщанського) правильних уявлень про національне питання і 
його вирішення, на нерозуміння й вороже ставлення до вимог національної 
рівноправності, національного самовизначення, національно-територіаль- 
ної автономії і т.д., і цим мотивують неактуальність національного питання 
для сьогодення, хоча саме існування такого явища мало б слугувати не мо
тивом для уникання національної проблеми, а спонукою до поширення пра
вильних понять про його важливість і способи вирішення. Адже й серед 
тих же людей можна зустріти байдужість чи опозицію і з ряду інших пи
тань, які, однак, через це не знімалися з порядку денного, а піддавалися 
посиленому й усебічному висвітленню, якщо їх вважали суттєвими й невід
кладними (згадаймо хоча б з ’ясування положення про те, що вирішення 
аграрного питання без гарантій громадянських прав і представницького ладу 
не може поліпшити становище селян). Немає причин ухилятися від такого 
обов’язку і щодо національного питання, а посилання на його непопуляр
ність нітрохи не можуть бути виправданням для тих, хто відсуває вирішен
ня цієї проблеми на дальній план.
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III

Я не збираюся писати апологію національності як необхідної, себто 
неминучої форми, що не може бути усуненою і в якій проявляється розви
ток людства; нагадувати, що через цю неминучість будь-які обмеження 
однієї національності зумовлюють за її рахунок розвиток іншої національ
ності, а не якихось позанаціональних форм; що, будучи передусім фор
мою, вона зовсім не зумовлює змісту, який наповнює цю форму. Не під
тримуючи націоналістичні крайнощі, можна і потрібно прагнути того, аби 
ця форма мала гідний зміст, а не заперечувати її, і т.д. Я хочу лише нага
дати, що навіть, якби вважати національність нижчою формою, в яку вкла
даються стосунки людства, слід зважити на факт, що мільйони людей 
мислять і відчувають ці відносини саме в цій формі. Тому встановлюючи 
modus vivendi майбутнього, слід не забувати про забезпечення для всіх 
народів, що входять до складу держави, свободи самовизначення з націо
нального погляду, подібно до того, як ми не надаємо значення конфесій
ним розбіжностям, але в основу громадянського порядку кладемо також 
повну свободу релігійного самовизначення. І як єдиним засобом імуніза
ції релігійних розмежувань, усунення релігійних чвар та їхнього шкідли
вого впливу на громадські й політичні взаємини є визнання повної релі
гійної свободи й рівноправності, так і вирішення "національних питань", 
визволення культурного та економічного розвитку громадських і політич
них відносин від національних утисків можна досягнути лише через на
дання окремим народностям можливості цілком вільного розвитку.

Та це завдання не можна здійснити, голослівно визнавши право націона
льностей на вільний розвиток на кшталт славнозвісного § 19 австрійської 
конституції, що визнає рівні права за всіма народами, але на практиці ці рівні 
права зводяться до формул: "а спробуй-но", "вирви, якщо хочеш мати", — 
як формулював відносини між народами один відвертий націонал, котрий 
знайомив мене на перших порах мого побуту з практикою австрійської кон
ституції. Конституційні форми дають якщо не можливість, то принаймні 
ілюзію можливості цього виривання, і воно справді стало керівним мотивом 
внутрішнього життя Австрії в останні десятиліття, паралізувавши національ
ною боротьбою економічний, культурний і суспільний розвиток країни.

Якщо право національного самовизначення є інтегральною складовою ча
стиною прав особистості, то можливість національного самовизначення люди
ни, можливість національного розвитку не забезпечується самими лише гаран
тіями її прав. Політичну свободу нерідко пробують поєднати з посиленою опі
кою для панівної нації, що межує з придушенням усіх інших народів; конститу
ційний лад, радикальний республіканізм і соціальний радикалізм можуть на 
практиці поєднуватися з невизнанням чи ігноруванням потреби вільного націо
нального розвитку для певних народів, що входять до складу держави.
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Звичайно, якщо при цьому доводиться придушувати прагнення не
державних народностей силою заборон чи цілою системою національної 
політики, то неминуче спотворюється весь державний лад. Не можна ви
ховати в суспільстві й уряді відчуття справедливості й законності, якщо 
ця справедливість і законність сягають лише певної межі, за якою почи
нається гніт і безправність. Щирі друзі оновленої Росії, звісно, не будуть 
свідомо прагнути такого ладу, який, визнаючи політичні й громадянські 
права населення, придушуватиме національне життя всіх народностей, 
крім панівної — великоросійської. При цьому, замінивши централістич
ний бюрократичний лад централістичним ладом конституційним, він і на
далі триматиме в стані національного гноблення всі або хоча б деякі на
родності. Не можна зберегти повну свободу для себе, обмежуючи чужу 
свободу, і тюремник — такий же невільник своєї тюрми, як і ув’язнений 
у ній арештант. Гніт національний, або будь-який інший у державі, байду
же бюрократичній чи конституційній, може здійснюватися лише за полі- 
ційно-мілітарного ладу і, зрозуміло, про такі речі щирі друзі свободи не 
мріють. Та одна справа не прагнути до панування однієї нації в державі й 
придушення інших, а інша справа — створити такі умови, у яких народи 
держави отримали б можливість свого національного розвитку й не за
знавали в ній утисків.

IV

Принципи, висунуті в уже згаданій, давній резолюції представників 
преси, вказують на простий і раціональний (здається, — єдино раціональ
ний) шлях до створення цих умов: широка децентралізація держави й орга
нізація самоврядування в національних територіях, визначених їхніми націо
нальними кордонами. Лише ці заходи можуть імунізувати національне 
питання, звести його якщо не нанівець, то до дуже малих розмірів, за яких 
його вирішення не становитиме, при такому принциповому вирішенні проб
леми, вже ніяких труднощів. З  виділенням національної території і надан
ням їй широкого самоврядування, національність перетворюється з бойо
вого заклику, з предмета боротьби, паралізуючого налагодження економіч
них і культурних відносин, на щось цілком зрозуміле, що не вимагає ніяких 
особливих міркувань, на звичайний ґрунт для вдосконалення цих економіч
них і культурних відносин. Як усі такі стихійні категорії людського життя, 
вона зникає з обігу, лиш тільки зникають умови її обмеження. Перефразо
вуючи відомий вислів поета, можна сказати, що національність, як і здоро
в’я, змушує стежити за собою тоді, коли відчуваються утиски й недоліки, 
коли народ не має свободи існування й розвитку.

Тому один з перших основних законів нового ладу повинен встановити 
як загальну норму національного самоврядування скрізь, де певний народ
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переважає на одній суцільній території, визначеній національними кордо
нами і є достатньою для організації на ній обласного самоврядування. Та
кий мінімум, втім, не потрібно піднімати високо, оскільки ми не бачимо, 
щоб невеликі самоврядні провінції в різних країнах зазнавали якихось сут
тєвих незручностей від своїх малих розмірів. Інший такий основний закон 
повинен визначити права національних елементів, що становлять меншість 
населення або заселяють території зі змішаною людністю, яку неможливо 
розмежувати. Встановлення невисокого мінімуму для національних тери
торій і ретельне визначення національних кордонів значною мірою змен
шить простір таких змішаних земель, які бачимо у формі сьогоднішніх адмі
ністративних одиниць, — вони мають більш чи менш штучне походження.

Я звертаю особливу увагу на необхідність всезагальності такого зако
ну: він повинен розповсюджуватися на всі народності. Немає жодних ро
зумних і справедливих підстав робити відмінності між народностями, вима
гати від них якоїсь культурної чи історичної метрики або надавати націона
льну автономію через крайню напругу національних сил, яка ставала б не
безпечною для інтересів держави.

Якщо ми наполягаємо на необхідності цілковитої громадянської і полі
тичної рівноправності для всіх людей, без різниці культурного й економіч
ного цензу, віку, історичних і культурних традицій; якщо такої ж рівно
правності ми вимагаємо для всіх релігійних конфесій, не висуваючи до них 
жодних критеріїв цінності, традиційності, напруженості, то як можна ро
бити якісь принципові відмінності щодо такої стихійної форми людського 
існування, як національність? Хто присвоїть собі владу видавати свідоцтво 
на право національного самовизначення? Хто насмілиться ставити оцінки 
національної самодостатності якоїсь народності? Звісно, ніхто не може пре
тендувати на такі компетенції. Кожен народ — від найбільшого, як понад 
двадцятип’ятимільйонний український й десятимільйонний польський, й до 
невеликого, що налічує кілька сот чи навіть кілька десятків тисяч, — неза
лежно від того, чи має він історичні акти на зразок акту приєднання Укра
їни до Москви чи приєднання Грузії до Росії, чи досягнув він вершин куль
тури чи лише прямує до них, — повинен отримати повноцінну можливість 
розвитку на своєму національному ґрунті.

Велика напруженість національних сил як умова для визнання націона
льних прав і національно-територіальної автономії може нагадувати примі
тивну медицину добрих старих часів, яка не знала гігієни і профілактики і 
вважала за потрібне займатися лише "небезпечними" хворобами, з різкими 
проявами, що свідчили вже про цілковитий розлад і спотворення нормаль
них функцій організму. "Мудрі правителі", які починали думати про те, 
що слід "щось зробити" для національних потреб лише тоді, коли незадо
воленість національних вимог і роздратування, відчутне в народі на цьому
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ґрунті, виводить з природних меж національні почуття, створює гіпер
трофію націоналізму й змушує суспільство розвивати свою енергію в на
ціональній ділянці коштом інших, позитивніших напрямів суспільного роз
витку, — такі правителі, звісно, не спокусять своєю мудрістю людей, які 
зважено ставляться до цього розвитку. Це ті самі мудреці, які вважають 
за потрібне щось зробити для народу не скорше, ніж цей народ втрачає 
всіляке терпіння й довіру до "опікунської влади". Та, по суті, чи ж не в 
цьому напрямі йшли і йдуть навіть сьогодні численні керівні діячі й органи 
визвольного руху, котрі радять не висувати національного питання вза
галі, а зокрема тепер — питання про національно-територіальне само
врядування, відклавши його на невизначений час? Які радять відрізняти 
ті вимоги автономії, що диктуються "національним інстинктом", від тих, 
що виходять не під впливом націоналістичних пристрастей, а з визнання 
національно-територіальної автономії однією з основ нормального дер
жавного ладу? Радять зумовити необхідність її отримання напруженням 
цього "національного інстинкту", фактом "великої агітації", чітко вираже
ним "бажанням самого населення"? Наполягаючи на тому, що національ
не питання не повинно стояти на шляху до розв’язання основних питань 
політичного, суспільного й економічного ладу, вони, очевидно, не усві
домлюють, що такою постановкою національного питання вони саме 
мусують національні проблеми і змушують усі ті сили, для яких поруч з 
питаннями політичного, суспільного й економічного характеру існує й 
питання національне, ділити свою енергію між захистом перших та остан
нього, розгортати свій фронт не лише до централізму справа, а й до центра
лізму зліва.

V

Одне з двох: з одного боку, або стояти на позиції, що визнає наці
ональні прагнення й національне самовизначення явищем шкідливим, 
вважати автономний принцип також явищем негативним, отрутою, що 
її можна видавати лише у виняткових випадках і в якомога менших до
зах. Тоді можна діяти щодо різних національностей за принципом divide 
et impera: намагатися пояснити одним, що вони швидше отримають ви
няткові національні права, вимагаючи їх лише для себе, аніж пов’язую
чи свої вимоги з вимогами інших народів; іншим тлумачити, що вони 
можуть отримати суттєві поступки, не підносячи питання про націона
льну автономію, і т.ін. Чи визнавати, з іншого боку, автономний лад, 
принцип широкого самоврядування національних територій необхідною 
умовою успішного культурно-економічного й політико-суспільного роз
витку для держави такого різноплемінного складу, як Росія, — і в та
кому разі втілювати його як одну з основ її оновленого політичного ладу,
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не чекаючи спалахів "національного інстинкту" чи плебісцитів населен
ня. Гадаю, що для людей, які бодай трохи цінують значимість націона
льного елементу в житті людського суспільства, тут немає місця для 
сумнівів: вже тепер слід зробити все можливе для усунення національ
них розбіжностей, створити умови для розвитку національного самови
значення без конфліктів з розвитком політичного й суспільного благо
устрою, що мають спільні завдання.

Принцип територіально-національної автономії слід прийняти поряд 
з іншими основами нового державного ладу. Для її утворення національ
ний принцип треба покласти в основу всіх територіально-громадських ор
ганізацій, починаючи з сільської общини, й далі — в основу дрібної зем
ської одиниці, всіляких виборчих округів і провінційних одиниць — на
скільки вистачить даної етнографічної території і національної маси для 
цих округів та одиниць. І якщо вона досягає того мінімуму, який можна 
визнати достатнім для утворення самоврядної національно-територіаль- 
ної області, то для неї повинен бути організований відповідний порядок 
самоврядування.

На питання, наскільки широким має бути самоврядування цих націо
нальних областей*, звичайно, може бути лише одна відповідь — якомога 
ширшим! Старий режим намагався забезпечити єдність держави силою 
примусу; новий повинен скористатися силою внутрішнього зчеплення й 
дати можливий простір розвиткові народів і областей у державній єднос
ті; в цьому полягає єдина запорука міцного збереження цієї єдності. В її 
інтересах, в інтересах перетворення механічного конгломерату, який стри
мує лише зовнішня сила, потрібно від самого початку стати на правиль
ний шлях справжнього державного організму, пов’язаного спільністю ін
тересів своїх складових частин, не витрачаючи дорогоцінної енергії на на
ціональне тертя, не змушуючи інтелігентну й свідому меншість народів 
тратити сили й час на здобуття можливостей національного розвитку, на 
організацію для національної боротьби народних мас і неминучий у зв ’я
зку з цією діяльністю розвиток не бажаного ні для кого національного 
шовінізму. Ця енергія потрібна для оновлення суспільних відносин, для 
культурного й економічного розвитку, і гріх скеровувати її на національну 
боротьбу, витрачати на національну пропаганду. А  відсувати запрова
дження національного самоврядування або обмежувати його для початку 
лише деякими народностями, повторюю, — рівноцінне з закликом до 
національної боротьби, яка загрожує загальмувати прогресивний рух су
спільства й оновлення всього державного ладу.

*  Див. з цього питання щодо української автономії статтю "Наші вимоги". Див. в 
цьому томі с. 423—426. (прим, упоряд.).
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Преса, яка працює над поширенням у загальній свідомості принципів 
визволення і рік тому зобов’язалася "донести до свідомості всього населен
ня" принцип визнання за кожним народом "права на самовизначення", 
повинна виконати цей покладений на неї обов’язок та енергійніше впрова
джувати в суспільну свідомість цю ідею. Відтоді багато дорогого часу ми
нуло без відчутних результатів, і тому потрібно ще більше енергії і доброї 
волі, аби надолужити цей втрачений час.
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ПРО ЗРІЛ ІС Т Ь І Н Е ЗРІЛ ІС Т Ь

Усі, хто знає нагальну потребу вирішення національного питання у бага
тьох і багатьох областях Росії, зі щирою симпатією мали сприйняти утворен
ня "Союзу автономістів-федералістів", який поставив собі за мету "фактичне 
здійснення рівноправності національностей, що входять до складу Російсь
кої держави, і забезпечення всіх культурно-автономних прав національних 
меншин як у межах всієї держави, так і в межах усіх її автономних частин", а 
потім сформування, під його впливом, парламентської фракції автономістів 
у Державній Думі, яка ставить собі за мету "взаємну підтримку й захист" 
народностей Росії, які прагнуть до здійснення автономії національно-тери
торіальної чи обласної "на демократичних засадах".

Скажу більше. Створення союзів для здійснення спільними зусилля
ми національної рівноправності й самоврядування для всіх народностей і 
областей, які прагнуть до свого самовизначення й досягнення автономних 
прав, і проголошення рівноцінності та рівноправності народностей у їхньо
му прагненні до забезпечення свого національного існування й розвитку 
на основі національно-територіальної автономії — це явища, значення 
яких не обмежується їх найближчими цілями. Це факти, які можуть слу
гувати вирішенню національного питання не лише в Росії, але й за її межа
ми, наприклад, у таких державах, як Австрія і Німеччина, де національні 
відносини й боротьба між народностями державними й привілейованими, з 
одного боку, та непривілейованими — з іншого, прагнення до гегемонії 
одних і визвольні зусилля інших також є болючим місцем. Принцип націо- 
нально-територіальної автономії, достатньо чітко прийнятий парламентською 
фракцією Думи*, має з цієї точки зору неабияку вартість. Подібно до того, 
як кожен крок представників прогресивної Росії в улаштуванні політичного 
й економічного життя слугує тепер поштовхом для прогресивних течій Єв
ропи, — таку ж почесну роль могла б Росія відіграти й у розвитку національ
них відносин. Правильна постановка національних відносин у Росії могла б 
дуже сильно вплинути в тому ж напрямі й на національні відносини інших 
держав.

Тим уважніше слід пильнувати, щоб у нові міхи не потрапила стара 
кислота, яка могла б зіпсувати нове вино. Якщо я чую з уст представників

*  Кажу "достатньо чітко", маючи на увазі головно п. 4 програми, який постановляє, 
що географічні межі автономної області визначає бажання населення. Але вислів "обласні 
чи національно-територіальні одиниці" загалом вносить певну неясність у нинішню редак
цію програми, оскільки поняття "обласний" дуже часто є протиставленням "національно- 
територіальній" автономії.

|5 M. Грушевськиії, T. І
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парламентської фракції автономістів і союзу автономістів-федералістів згадку 
про те, що вимоги автономності для одних народностей уже визріли, а для 
інших ще не визріли, — та такі вислови довелось мені чути з уст кількох 
ораторів парламентської фракції; якщо до вимоги автономії загалом дода
ють зауваження: "а передусім автономія Польщі"; якщо доводиться 
зустрічатися з неприязним ставленням до автономії національно-терито
ріальної і прагненням замінити її автономією областей, у яких досить часто 
опиняються зшитими шматки різних етнографічних областей, причому одна 
з народностей відіграє роль "господаря" в цілій області й, очевидно, не проти 
цю роль за собою зберегти, — я вважаю, що все це симптоми, які можуть 
дуже сильно зіпсувати всю справу національного визволення.

Адже зрозуміло, що коли допустити поділ народностей на "зрілі" й 
"незрілі", а вимоги автономії на такі, що треба задовольнити "передусім", і 
такі, які можна відкласти на невизначений час до отримання ними атестату 
зрілості, то разом з тим пропадає вся єдність інтересів, яка змусила об’єд
натися в один парламентський клуб представників усіх недержавних на
родностей Росії, втрачає сенс існування такого союзу. Адже не для того 
зібралися сюди представники "незрілих народностей", аби своїми силами й 
голосами підтримати своїх "зрілих" товаришів і на своїх плечах підняти для 
досягнення їхніх цілей. Якщо одні народності вважають свої вимоги зріли
ми й такими, які слід задовольнити "передусім", а вимогам інших народно
стей і областей відмовляють у рівноцінності й рівноправності, то їхній союз 
не лише не робить нічого "для взаємної підтримки й захисту", а навпаки — 
присутність у ньому цих недозрілих, на думку їхніх власних товаришів, на
родностей і областей лише послаблює силу вимог цих останніх. Приймаю
чи мовчки такі заяви "зрілих", представники "незрілих" мовби капітулю
ють, відмовляючись від своїх прав на рівне здійснення своїх вимог поряд з 
вимогами народностей, що висувають себе на перший план. Тому безумов
но — народностям, яких відсувають, довелось би незабаром дійти до ви
сновку, що з точки зору тактики їм значно доцільніше відділитися від своїх 
претензійних товаришів, які вважають себе краще атестованими, й створи
ти окремий союз народностей і областей, які не претендують на привілейо
ване становище.

Ми вже мали нагоду висловити наше принципове положення, що в 
питанні національної рівноправності не повинні мати місця оцінки культур
ності, свідомості, історичної давності й дипломатичної обґрунтованості, як 
не мають вони місця в питанні рівноправності громадянської*. Національ
на рівноправність і автономність — це не нагорода за старанність та успі
хи, а засіб культурного й суспільного розвитку, запорука подальших успі

*  Див. статтю "Національне питання й автономія".
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хів. Вимагати прав розвитку лише для культурно дозрілих — значить ви
вертати навиворіт це питання, не кажучи про те, що союзу, який стоїть на 
демократичних засадах, така постановка питання зовсім не личить, бо ніщо 
так не суперечить справжньому демократизмові, як цей національний 
аристократизм.

Втім наглядова бюрократія і всі, хто спочиває на лаврах привілеїв, так 
довго відповідали на вимоги поліпшень у сфері політичних, економічних і 
суспільних відносин міркуваннями про "незрілість" підопічних, що цілком 
дискредитували цей аргумент. Посилання на громадянську незрілість се
лян і їхню неспроможність обійтися без наглядової влади поміщиків, на 
непідготовленість народних мас до користування громадянськими й полі
тичними правами, на відсутність у трудящих мас культури, необхідної для 
того, щоб передати їм поміщицькі землі, — так привчили всіх до цих бала
чок про незрілість і непідготовленість, що такі лицемірні, заяложені фрази 
вже не допоможуть жодній справі, і вдаватися на слизький шлях подібних 
аргументів нікому не варто. "Незрілість", що перешкоджає добрим намі
рам і робить неможливою рівність привілейованих і непривілейованих, — 
це вже lupus in fabula, і варто цю пісню полишити в спокої.

До того ж у національних питаннях зокрема — це зброя двосічна, па
лиця з двома кінцями. Поляки Росії схильні виділяти себе з-посеред інших 
недержавних народностей і вважають свої національно-автономні вимоги 
непорівнювальними з вимогами інших народностей, подібно як поляки й 
чехи Австрії залічують себе до вищої категорії порівняно з іншими "менш 
цінними" (minderwerthige) народностями, яких вони, отже, прирікають на 
становище підопічних і експлуатованих. Але німці, зі свого боку, рішуче 
заперечують рівноцінність усіх слов’ян, у тому числі й поляків, з германсь
кими народами і схильні дивитися на них, як на нижчу расу. А представни
ки латинських рас, як, наприклад, французи й італійці, не можуть подолати 
в собі зневажливо-презирливого ставлення до "твердолобих тевтонів". Запе
речуючи зрілість одних, можна завжди почути таке ж заперечення і на свою 
власну адресу. Градації аристократизму безмежні, і як тільки ми зійдемо з 
твердого ґрунту рівності, то опинимося на вельми хиткій трясовині.

Представники народностей, які відстоюють рівні права всіх на націо
нальне самовизначення, на національно-територіальну автономію, які за
хищають ці принципи як основу нового державного ладу, яка встановлю
ється для всієї держави й усіх її народностей і областей, на цю хитку трясо
вину ступати не можуть. Це їм не по дорозі.
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Автограф рукопису першої сторінки статті "Украинский вопрос" зі збірника 
"Освобождение России и украинский вопрос".

Основний текст — переклад з української Марії Грушевської; 
примітка у вузькій колонці — М.Грушевського.

Статтю буде надруковано у другому томі цієї серії.
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НАШ І ВИМОГИ

Читачеві, який ознайомився зі змістом попередніх статей*, відомо, що 
вирішення українського питання ми не виділяємо із загальнішого питання 
про перебудову держави на засадах рівноправності народностей і областей 
та національно-територіальної автономії, вважаючи вирішення цього пи
тання складовою, інтегральною частиною в проблемі перетворення Росії на 
правову і облаштовану державу. Не визнаючи поділу народностей на "зрі
лі" і "незрілі", а національні питання — на нагальні й другорядні, що мають 
загостритися, перш ніж їх почнуть вирішувати, ми вважаємо найближчим 
завданням парламенту Росії, у зв’язку з забезпеченням особистих прав гро
мадянина й організацією місцевого самоуправління на широких демокра
тичних засадах, також і встановлення загальноімперськими законами загаль
них принципів забезпечення національного самовизначення й національно- 
територіального та обласного самоуправління. Ми вважаємо це необхідним 
також тому, що питання, висунуті на перший план, для успішного вирішен
ня потребують з ’ясування цих принципів і встановлення загальних засад 
для їхнього вирішення і, таким чином, слідом за собою ставлять їх на чергу. 
Так, наприклад, вирішення аграрного питання близько заторкує питання 
обласного самоуправління; проблема національної рівноправності тісно 
пов’язана з забезпеченням національного самовизначення й необмеженого 
національного розвитку; організація місцевого самоуправління — з само
управлінням обласним і національно-територіальним. Вважаємо невідклад
ним також і тому, що відсування на задній, далекий план вирішення націо
нального питання не може не викликати серед пригноблених народностей 
Росії, які становлять більшість її населення, неспокій і невдоволення. Це 
загрожує порушити тісну єдність областей і народностей у боротьбі зі 
спільним ворогом і напруження їхньої енергії у творчій праці над створенням 
нового політичного, економічного й суспільного ладу.

Як у всьому цьому творчому процесі, так і в налагодженні національ
них та обласних взаємин ми вважаємо за необхідне виходити з сучасного 
стану речей, з реальних потреб населення, а не з історичних актів і довідок. 
Потрібно дивитися не назад, а вперед, не пам’ятати про старі порахунки, а 
закладати основи майбутнього співіснування і розвитку. Національне пи
тання повинно вирішуватися не на підставі археографічних джерел, прин
ципів давнини або штучно створених умов переваги [однієї нації над ін
шою], а на реальних фактах сьогодення у дусі справжнього демократизму,

*  "Єдність чи розпад [ Росії]?", "Національне питання й автономія", "Про зрілість і 
незрілість".
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в інтересах народних мас, що населяють області і території. І не лише в 
інтересах їх більшості, але й меншості, котра має бути збережена від центра
лізму як провінційного, так рівно ж і загальнодержавного. Тому й у вирі
шенні українського питання ми виходитимемо не з "історичних прав", яким 
є акт добровільного приєднання України до Росії. Він витворив між ними 
[цими державами] стосунки особистої унії в одних аспектах політичного 
життя, й федеративні стосунки в інших, і був насильно скасований російсь
ким урядом всупереч чітко вираженим бажанням і протестам українського 
народу, який не переставав вимагати відновлення цих "статей Богдана 
Хмельницького" як конституційної хартії України впритул до придушення 
політичного життя.

Ми виходимо передовсім з того факту, що український народ, близько 
5 /6  якого (чисельністю понад 25 мільйонів) займає в Росії суцільну терито
рію з чіткими етнографічними межами, — за своїми психофізичними озна
ками, за історично складеними особливостями свого приватного й громадсь
кого побуту, за складом економічних відносин, за культурними й суспільни
ми традиціями, становить цілком визначену етнографічну й національну ці
лість. У новому ладі демократизованої, перебудованої на засадах рівності й 
позбавленої гніту Росії [цей народ] повинен знайти сприятливі умови для 
свого культурного та суспільного розвитку й національного самовизначення, 
а широке самоуправління його етнографічної території має забезпечити успіш
ний розвиток економічних сил населення й обернути їх йому на користь, на 
задоволення культурних та економічних потреб, усунувши експлуатацію для 
цілей, чужих його культурному й економічному життю.

Вірні заповітам українського визвольного руху, що висунув федератив
ний принцип як підставу майбутньої побудови політичних і національних 
відносин і який незмінно втілював його, починаючи з т.зв. Кирило-Мефо- 
діївського братства, ми визнаємо федеративні форми найдосконалішим спо
собом поєднання державного союзу з інтересами вільного й позбавленого 
гніту розвитку національного життя, але нині наполягаємо на здійсненні 
принципу національно-територіальної автономії як однієї з підвалин нового 
державного ладу. Відповідно до цього територія з переважаючим україн
ським населенням має бути виділена з нинішніх адміністративних одиниць 
і поряд з перебудовою органів місцевого самоуправління на широких демо
кратичних засадах повинна отримати загальні органи обласного законо
давства й самоуправління, керовані народним представництвом у вигляді 
українського сейму, обраного загальним, рівним, прямим і таємним голо
суванням. Оскільки встановлення кордонів, що якомога точніше збіга
ються з національним складом населення, потребуватиме деякого часу, то 
загальноімперський закон про реформування організації місцевого само
управління, аби не гальмувати деталями вирішення цього питання, може
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обмежитися принциповою постановою про зміну кордонів існуючих адмі
ністративних одиниць відповідно до етнографічного складу населення (а в 
межах етнографічних земель відповідно до економічних умов і зручності спо
лучення) і часу, коли повинен увійти в силу новий адміністративний поділ.

Організація обласного українського сейму й пов’язаних з ним органів 
управління й контролю з широкими повноваженнями в місцевому законо
давстві, в розпорядженні місцевими фінансами й обласним земельним фон
дом, у місцевому управлінні, в організації освіти й духовних справ, громад
ської безпеки й засобів економічного розвитку, — за аналогією з іншими 
найбільшими автономними організаціями Росії, має відбутися одночасно з 
ними. Паралельно мають бути визначені межі повноважень обласного сей
му та його органів, з одного боку, і центрального парламенту й загальноім- 
перських міністерств — з іншого. Передавши центральним органам [пра
во] нормувати загальні засади державного й суспільного ладу, розпоря
джатися засобами, необхідними для утримання органів центрального й за- 
гальноімперського провінційного управління (також і в тих галузях, які в 
інтересах державного союзу й кращої організації залишаться у віданні за- 
гальноімперських міністерств), як рівно ж і управління у цих сферах, — 
загальноімперська конституція повинна залишити місцевим органам широке 
коло [повноважень для] облаштування й нормування місцевих взаємин, з 
правом законодавчої і будь-якої іншої ініціативи щодо органів центральних. 
Має бути забезпечений такий порядок, при якому економічні засоби краю, 
за винятком справедливої участі в загальнодержавних витратах, спрямовува
лись би на задоволення потреб місцевого культурного й економічного життя, 
аби звільнити перебіг і розвиток місцевого життя від тиску централізму.

Спеціальні закони мають усунути будь-яку централізацію і в галузі цер
ковного управління, а також штучне перетасування народів в армії, і [мають] 
створити такі умови, щоб проходження військової служби здійснювалося яко
мога ближче до батьківщини чи постійного місця дислокації солдатів, а не в 
далеких краях, у цілковито чужих кліматичних і побутових умовах.

Особливі загальноімперські закони мають встановити права для кори
стування мовами й недержавними наріччями в установах, що є у віданні 
загальноімперських міністерств, а також забезпечити права національнос
тей, які перебувають на певній території в меншості, і окреслити норми, що 
гарантують їм можливість безперешкодно існувати і здійснювати свої наці
ональні і культурні запити. Насамперед, при вирішенні цього питання не
обхідно запровадити народні мови в т.ч. й українську між українцями — в 
народну школу як мову викладання, а в школу середню і вищу — українсь
ких дисциплін як предметів викладання. Також вжити заходи для того, щоб 
не бракувало вчителів народних шкіл, які б викладали українською мовою, 
а в різних установах на українській території — чиновників, що володіли
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б цією мовою, для спілкування нею з місцевою людністю. Далі — визнан
ня всіх прав української мови (зі збереженням за російською значення 
загальнодержавної) і в міру усунення суто технічних складностей якнай
швидше впровадження її у практику органів місцевого управління й різних 
установ, що є у віданні органів центрального уряду. Врешті, усунення всіх 
обмежень, що перешкоджають користуватися своєю рідною мовою у всіх 
сферах культурного й суспільного життя.

Висловлюючи ці наші вимоги, ми маємо тверде переконання, що їхнє 
якнайшвидше втілення дасть українським областям Росії можливість від
новити природний розвиток свого життя, придушений централістичною по
літикою старого режиму, й піднестися з культурного, суспільного й еконо
мічного занепаду, до якого їх призвела система переслідувань національно
го й громадського буття і всіх проявів їхніх національних особливостей. За 
старого ладу українські землі слугували великим джерелом державного бю
джету, тоді як самі були приречені на цілковиту занедбаність, не отримую
чи взамін найелементарніших засобів для піднесення економічного добро
буту населення, охорони народного здоров’я, поширення освіти й культур
ного розвитку населення. Наш народ, який колись на свої мізерні засоби 
організував систему шкіл і вкрив свою територію їхньою мережею, — зни
щеною [тепер], та не заміненою нічим кращим [цим] бюрократичним ре
жимом, був позбавлений школи впродовж понад століття. І в результаті 
цей народ, який колись став провідником культури й освіти для державної 
народності, — згодом безмежно відстав від неї завдяки “турботі” того ж 
режиму, що засудив його на непроглядну темряву. Народ, який вражав 
своїм суспільним і громадянським розвитком, культурністю, великими за
датками в різних галузях творчості, приведено до стану цілковитого за
стою, занепаду всіх суспільних і культурних інстинктів. Забезпечення за 
нового ладу в Росії необмеженого розмаху економічного й культурного руху, 
всебічного національного розвитку за умов широкої автономії і самоуправ
ління в дусі повної демократизації дасть Україні змогу вийти з цього тяж
кого стану. Затерши гіркі спогади про злигодні, завдані старою системою, 
це зв’яже український народ і українські землі в міцний союз з іншими 
народностями й областями Росії і стане запорукою тривкості існування цього 
союзу, що не можлива без задоволення прагнення народностей і областей 
до вільного й успішного розвитку свого місцевого життя.

В інтересах цього союзу і його складових частин, в інтересах успішного 
вирішення великих завдань, поставлених визвольним рухом Росії, солідар
ної співпраці її областей і народів над їхнім здійсненням, ця національна 
обласна програма, яку ми тут поставили як постулат українства у нерозри
вному зв’язку з перебудовою всієї Росії на засадах національної рівнопра
вності й обласної автономії, має бути здійснена — і здійснена негайно.
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Ф Р А З И  І Ф А К Т И *1

Приятельська рука прислала мені число "Гражданина" (22), де якийсь 
пан, що підписав себе словом "Київлянин", вириваючи фрази з моєї книж
ки ("Очерки истории украинского народа") і додаючи до них свої вигадки 
і здогади, відкриває потайні наміри "українофілів" і малює страшні перспек
тиви, які рисуються в разі увільнення українства від репресій, що тяжать 
над ним у Росії. До сеї посилки вона долучила замітку, що отся стаття 
уважається голосом київського "Русского собрания"2. Ся обставина дає 
певне право на увагу елюкубраціям сеї статті і змушує мене написати отсі 
рядки.

На слова, звернені до мене особисто, не буду відповідати. Я, розумі
ється, ніколи не рахував на похвали співробітників "Гражданина"3 і не можу 
брати до серця лайки, що виходить з уст панів із "Русского собрания". Не 
можу також конкурувати з ними у відгадуванні чужих намірів і пророку
ванні будучих подій, у чім таким сильним почуває себе той "Київлянин". 
Волю зістатися на ґрунті фактів минувшості й сучасності, доступних прос
тому людському розуму.

"Київлянин" остерігає Комітет міністрів не давати "свободи пропаганді 
українофільства" тому, що "дати свободу українському слову у всіх облас
тях науки і життя — се значить піддати ревізії постанови Переяславської 
ради 8 (18) січня 1654 р. і царський указ із 27 марта 1654 р." З  дозволом 
[видання] Св. Письма на українській мові Україна "готова ще перемінити 
православіє на штунду". Зі знесення заборони українського слова скорис- 
тають передовсім "проповідники штунди і соціал-демократичні агітатори". 
Зі свободи стоваришень "наші українофіли скористають для організації 
"січей", себто селянських товариств крайньо бунтівничого напряму, що 
засновуються для боротьби з державою, з церквою, з більшою посілістю, 
зі всім взагалі сучасним устроєм не тільки при помочі страйків і т.ін., але й 
зі співучастю сокир, револьверів і ручних бомб". "Можна собі представи
ти, що діялось би по наших селах, коли б здійснились забаганки українофі
лів! Без жаху й дрожі не можна про се й подумати", — викликає в проро
чій екстазі "Київлянин".

Розпалена фантазія може, розуміється, представити що хто хоче, особ
ливо тоді, коли вона лучиться зі щедрою порцією неуцтва і байдужності 
супроти фактів і логіки, як се звичайно буває у товаришів [по] зброї "Київ-

1 Стаття написана для петербурзької газети "Сын Отечества".
2 Так звуться клуби з російським шовіністично-реакційним характером, заложені в 

кількох більших містах Росії.
3 Найбільше реакційна часопись Росії.
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лянина". Як сміло він воює, напр[иклад], актами 1654 p.! А тим часом сей 
царський указ 27 марта 1654 р. містить у собі такі гваранції самоуправи і 
конституційних порядків України, які, без сумніву, видались би йому "без
личною нахабністю", коли б були висказані в виді постулату котримсь су
часним "проводирем українофільства". Адже той указ збирав коротко славні 
"статті Богдана Хмельницького", які протягом століть були окликом україн
ських патріотів у їх стремліннях до автономії України; він забезпечав 
Україні виборну управу і суд, до яких ніхто не смів мішатися, автономію 
церкви, вільний вибір гетьмана і право зносин із заграничними держава
ми1, одним словом, ставив Україну супроти Московської держави в поло
ження, яке найавторитетніший з істориків права Росії, проф. Сергеевич, 
окресляє як особисту унію, себто союз двох автономних держав під властю 
одної династії2. Поклики до актів 1654 p., звернені "Київлянином" на адресу 
Комітету міністрів, рівняються поклику до зірвання з політикою понево
лення України, репресій і ограничень свобідного розвою української суспіль
ності, котру-то політику боярська бюрократія Москви повела всупереч ідеї 
вільного сполучення, яке лежало в основі актів 1654 p. І дійсно, час, край
ній час зірвати з тою негідною, шкідливою, деморалізаційною політикою 
утиску і заборон.

"Київлянин" поправляє Комітет міністрів, коли той називає україно
фільський рух явищем імпортованим, і доказує, що явище се домашнє і 
старе, бо виросло на українськім ґрунті і веде свою історію з часів Мазепи. 
Приємно бачити, що співробітники "Гражданина" поробили такі значні 
поступи в історії вітчини і вже не уважають українства польсько-австрійсь- 
кою інтригою найновішої дати, як се ще недавно твердили, а може, ще й 
тепер твердять письменники тої самої марки. Розширяючи і далі свої відо
мості, вони довідаються з часом, що т.зв. український сепаратизм — яви
ще ще старше й ще ближче їм своїм походженням. Вони довідаються, що 
його сотворили боярські бюрократи Москви, оплутуючи Україну павути
ною бюрократичної інтриги, стісняючи крок за кроком її автономію і підво
дячи її життя під московські шаблони, використовуючи для сього трудне 
положення українських політиків, старанно ловлячи їх за необережні обі
цянки, примушуючи до уступок, противних їх суспільній і національній со
вісті. Отся підступна і вирахувана політика викликала серед українських 
проводирів XVII в. відразу до Москви і розпучливі змагання розірвати

1 Акты Южной и Западной России, т. X , с. 4 9 1 — 4 9 3 .

2 В. Сергеевич. Лекции и исследования по древней истории русского права, вид[ання] 
1 9 0 3 ,  C .1 0 7 :  "Сполучення мало характер особистий, а не реальний. Україна не злучувалась 
із Московською державою, а тільки признавала своїм володарем московського царя з його 
потомством".
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зв’язок України з нею, опершися на якусь іншу державу — те, що зветься 
тепер українським сепаратизмом. Богдан Хмельницький, котрому київські 
Юзефовичі за нашої пам’яті ставили пам’ятник1, був не тільки автором злуки 
України з Московською державою, але й першим українським сепаратистом, 
бо, переконавшися, що московське правительство рішучо не хоче рахува
тися з бажаннями і змаганнями української суспільності, а гне лише свою 
централізаційну лінію, постановив зірвати унію з Москвою і опертися на 
Швеції. Мазепа тільки виконав план, уложений Хмельницьким, а не здій
снений лише тому, що смерть захопила його серед сього плану. Але твор
цем українського сепаратизму не можна назвати ані сього, ані того. Його 
сотворила московська бюрократична політика, і зробити кінець українсь
кому сепаратизму можна, лише зробивши кінець сій політиці утиску і поне
волення, котру перейняла в спадщині бюрократія петербурзька від мос
ковської.

Володіючи, як видно, дуже скупими відомостями в історії XVII в., "К.И- 
ївлянин" має зовсім неправдиве поняття про епоху релігійної боротьби на 
Україні. Він говорить, що "Україна читала по-слов’янськи Св. Письмо в 
епосі боротьби за гіравославіє і лишилася йому вірною", і віщує загальне 
розширення штунди після дозволу Св. Письма в українській мові. В дійс
ності якраз у періоді боротьби за православіє українська суспільність при
йшла до переконання про доконечність перекладу Св. Письма на "просту", 
"посполиту", народну мову, аби було воно зрозуміле для народу, і в XV I та 
опісля в XVII в. появляється ряд перекладів, яких автори доказують по
требу таких перекладів аргументами, які можна тепер тільки повторити на 
оборону свободи Св. Письма на українській мові на адресу занадто ревних 
оборонців слов’янського тексту2. А штунда почалася і розширилася в дру
гій половині X IX  в. як народний протест против змертвіння церковної ор
ганізації, против бюрократизації духовенства, в часі найбільшого гніту укра
їнського слова, зовсім незалежно від "українських" впливів. Бажаючи сво
боди своїй вірі, проводирі і члени штунди все бокували від політичних і 
національних течій, правдоподібно боячись збільшити урядові нагінки за 
своєю вірою. Вони користувалися Св. Письмом і збірниками релігійних 
пісень у великоросійській мові, і взагалі, наскільки мені відомо, національ

1 Мих[айло] Юзефович, ініціатор указу 1876 p., був предсідателем правительственої 
комісії для будови пам’ятника Б.Хмельницькому і при відслоненні пам’ятника [у 1888 p.] 
дістав чин дійсного тайного совітника.

2 Див., напр., передмову Євангелія Тушинського з 1570 р. Перекладчик Учительного 
Євангелія 1616 р. ставить собі ціллю зробити сю книгу, якої зміст у слов’янськім тексті, 
"про неспособность слухачовъ, немногимъ пожиточенъ былъ", приступною широким кру
гам суспільності "въ прос'гкйшемъ языку".
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ної, української закраски штунда ніколи не мала. Чи сам факт дозволу 
Св. Письма в українській мові буде мати вплив на її дальший розвій, не 
берусь судити, але що вона розвинулася в періоді заборони українських 
перекладів Св. Письма і взагалі українського слова досить сильно, се, ма
буть, признають і співробітники "Гражданина".

Розширення величезної маси книжок і брошур революційного змісту в 
українській мові, яке констатують кореспонденти "Гражданина", не потре
бувало дозволу українського слова в Росії. Аграрні селянські рухи в укра
їнських губерніях не чекали на закон про свободу зібрань і товариств. Пе
ред їх елементарною силою і напруженням зовсім бліднуть галицькі "січі", 
які так перелякали "Киевлянина", що повірив на слово видумкам галицької 
шляхти і поліції про револьвери, ручні бомби і т.ін. січовиків. Революцій
ний рух серед інтелігенції українських губерній, а властиво, її участь у ре
волюційних рухах Росії, які розвинулися в періоді гніту всякого національ
ного прояву українства, також не находить зовсім для себе паралелі в житті 
української інтелігенції конституційної Галичини.

Всі сі страхи, отже, якими "Київлянин" страшить Комітет міністрів на 
випадок допущення свободи українства, вже існують готові, і викликала їх, 
власне, отся система бюрократичної опіки, мертвої регламентації і національ
ного утиску, за котрою він так промовляє. Сотрудникам "Гражданина" ба- 
жається задержання старого курсу — ширення границь держави, з форсов- 
ною асиміляцією, поневоленням провінцій, хоч сей курс ведеться ціною ціл
ковитого виснаження центру, сеї "корінної Росії", про котрої інтереси так 
багато говориться. їм милий поліційно-бюрократичний режим із його загаль
ною нівеляцією і регламентацією, що обліпив державний організм болячками 
найріжніших національних і соціальних "питань" та викликав незчисленні 
"сепаратизми"; їм потрібна опіка, що гнете все, відсуваючи запопадливо 
інтелігенцію від усякого впливу на народ, що заковує суспільність, мерт
вить церков, держить у темноті і нужді народні маси і жене до революцій
ної діяльності всі суспільні класи, за браком можності легальної суспільної 
роботи. Вони держаться її ще й тепер після того, як її банкротство відкри
лось у всій своїй страшній наготі при стрічі Росії з наймолодшою культур
ною державою світу... Се річ смаку, але можна сильно сумніватися, аби сей 
консерватизм навиворіт, який "Київлянин" рекомендує Комітетові мініст
рів, знайшов співчуття не тільки там, але й де-будь між людьми зі здоро
вим розумом, які слідять за життям Росії.

Неможливість старого курсу і пекуча потреба радикального перестрою 
Росії на конституційній основі, на підставі суспільної і національної справед
ливості повинна бути очевидною для кождого розумного чоловіка, без ріж
ниці його поглядів, консервативних чи поступових. В сім перестрої, який 
може бути відповідно переведений тільки руками самих суспільних клас і



Фрази і  факти 433

національних елементів Росії, повинні знайти розв’язку її національні пи
тання, а між ними й українське. Але усування ограничень, яких шкідли
вість і нераціональність признають самі правительствені сфери, нема по
треби відкладати до сеї загальної перебудови — вони повинні бути безпро- 
волочно усувані, скоро лише покажеться їх шкідливість і безпотрібність. 
Сам Комітет міністрів і запитані ним адміністраційні і наукові інституції 
вказали одноголосно на шкідливість ограничень українського слова — яку 
ж ціль має відкладування їх знесення аж до загальнішого законодавства? 
Виїмкові розпорядження мусять бути безпроволочно знесені, коли стає ясна 
їх безпотрібність. Усунення всякого обмеження все ж приносить певну по
легкість, усуває певну дозу незадоволення з сучасного життя Росії, а сього 
незадоволення зібралося в нім і так аж занадто, занадто багато.
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РІВН ОЮ  М ІРОЮ

Опублікований височайший указ 3-го травня, усуваючи деякі обме
ження для осіб польського походження у дев’яти західних (північно- і пів
денно-західних) губерніях, серед іншого, допускає викладання польської і 
литовської мов у народних школах вищого типу та в середніх навчальних 
закладах тих місцевостей, де більшість належить до народності литовської 
чи польської, і доручає міністерству народної освіти подати міркування про 
здійснення цієї реформи.

Реформа, безумовно, необхідна, й залишається лише бажати її швид
шого здійснення — але в ширшому обсязі.

По-перше, поза цією шкільною реформою не повинні залишитися школи 
нижчі, де дозвіл на викладання місцевими мовами є питанням ще нагальні- 
шим. По-друге, допускаючи місцеві мови в школу, немає можливості ви
ключити з цієї реформи інші народності краю, ще численніші, ніж литовсь
ка і польська, а саме: українську (малоросійську), білоруську і єврейську.

Бажана ліквідація національних обмежень, але однакова для всіх. До
пускаючи, наприклад, польську мову в школах південно-західних губерній, 
не допустити української немає жодних підстав.

Чи ж варто говорити, що для українця знайомство з українською літе
ратурою й методичне вивчення рідної мови таке ж бажане, як і польської 
літератури й мови для поляка? Українська література й мова для українця 
становлять, звичайно, не менш гідний предмет вивчення, ніж литовська й 
польська. Втім, якщо йдеться про вивчення рідної мови й літератури, то 
нічого вдаватися в оцінку її гідності — це право має бути невід’ємним для 
кожної народності.

Чи, може, для українців все ще вважаються рідними великоросійські 
мова й література? Після того, як Академія наук, відповідаючи у своїй 
записці на запит комітету міністрів з приводу обмежень української мови*, 
з усією чіткістю з ’ясувала, що "російська література" є літературою вели
коросійською, й "російська мова" — літературною великоросійською, і аж 
ніяк не загальноросійською мовою, — в цьому не має бути сумнівів і для 
урядових сфер, що зверталися по компетентну думку до Академії з цього 
питання. Про те, що українське суспільство гостро відчуває нагальну по
требу запровадження української мови в школі, свідчить записка "Потре
би української школи", прийнята на вшанування пам’яті Т.Шевченка в Києві 
цього року, засвідчена незліченними підписами. Харківський університет,

*  Императорская академия наук об отмене стеснений малорусского печатного ело 
ва. — СПб., 1905 (офіційне видання).
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відповідаючи на запит комітету міністрів щодо усунення обмежень україн
ської мови*, звернув увагу комітету на "необхідність запровадити навчання 
українського читання й письма" в початкових школах українських губер
ній, з огляду на незрозумілість для української дитини великоросійської 
мови. Звичайно, викладання української мови в школах вищих типів є 
логічним розвитком цієї необхідності, і vice versa.

Ми палко привітаємо розкріпачення народностей Росії, але всіх, без 
винятку й розділення на привілейовані й обділені, на дітей і пасинків! Кажу 
це, як українець, народжений у Південно-Західному краї, та гадаю, що так 
само скаже кожен свідомий представник обділених народностей Росії.

*  Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке (офіційне видання ради 
Харківського університету).
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Н А ЗЛ О БУ  ДНЯ

Якщо представники прогресивного великоросійського суспільства ди
вуються відкритій перед ними перспективі представництва без можливості 
вільного обговорення найважливіших питань сучасного життя, без права 
зборів (відміненого навіть у тій слабкій формі, яку допускав лютневий ма
ніфест) і без гарантій людських прав, що становлять альфу і омегу будь- 
якої громадської діяльності, то "Положення про Державну Думу" може 
викликати ще сумніші думки в представників інших народностей, котрі не 
мають навіть таких обмежених можливостей самовияву, як великоросійсь
ке суспільство.

Я хочу показати це на прикладі народності української — цієї най
більшої, після великоросійської, майже тридцятимільйонної народності Росії. 
І в цю хвилину, коли я пишу ці рядки, усією повнотою над нею тяжіє жах
лива, невідома цивілізованому й нецивілізованому світові заборона україн
ського слова. Всі клопотання про дозвіл українських періодичних видань 
відхилено. Обговорення в місцевій пресі всього, що пов’язане з національ
ним українським питанням, натикається на нездоланні цензурні перешко
ди. Видання для народу з питань сучасного життя доступною йому україн
ською мовою абсолютно не дозволені — вони можуть виходити й поши
рюватися лише як контрабанда. Спілкування українською мовою заборо
нене. Українські книги (кажу, звичайно, про підцензурні) не допускаються 
ні в школи, ні в громадські читальні. Яка ж тут "постійна й діяльна участь" 
у державному житті, до якої населення імперії закликане маніфестом від 
6-го серпня, можлива для українського народу за таких умов?

Укладачі "Положення" застосували віджилу систему класового пред
ставництва і ще більше зіпсували її власними винаходами, фактично ви
ключивши взагалі величезну масу українського населення від участі в пред
ставництві. Яка, насправді, можливість представництва для українських 
народних мас на Правобережній Україні? Селяни тут складають лише бли
зько третини виборців, тим часом як інші дві третини належать землевлас
ницькому класові й міщанам. За нинішніх виборчих порядків український 
елемент серед останніх також приречений на другорядну роль порівняно з 
іншими. Чи ж залишається якась можливість представництва для корінно
го, переважаючого українського населення цього краю за умов відсутності 
гласності, свободи слова й особистості і за тих форм виборів (триступеневі 
вибори для селян!), що були прийняті положенням!

Австрійська конституція, яку українське населення Австрії мало мож
ливість споглядати з рук польських аграріїв і бюрократів переважно зі зво
ротного боку, викликала серед цієї людності крилатий афоризм, зміст яко-
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го у вільному переказі такий: "Не пропали ми від панщини, не пропадемо й 
від конституції" (перебули ми панщину, перебудемо й конституцію). Коли 
я вникаю в умови, створені для українського народу Росії новим законом 
про представництво, то воно нагадує щось на зразок нового бар’єру, який 
пропонують подолати українцям, аби вони ще раз довели свою життєздат
ність. Я не сумніваюся, що наш народ врешті-решт подолає і цей бар’єр. Та 
коли ж, нарешті, закінчиться для цього багатостраждального народу пері
од створення штучних перепон і настане час вільного розвитку?!

Один з представників урядової бюрократії нещодавно заявив, що в 
перебудові Росії "творча діяльність закінчена". А насправді ця творча 
діяльність ще й не почалася.

Львів, 10 (23) серпня 1906р.
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НЕЙ М О ВІРН О

Дев’ять місяців тому комітет міністрів, як читаємо у відписці міністра 
народної освіти, розпочав обговорювати виконання указу від 12-го грудня 
про усунення з постанов про пресу надмірних обмежень і зупинився на 
постановах 1876 і 1881 pp., які забороняли друкувати й видавати українсь
кою мовою різноманітні книжки, за винятком історичних документів, слов
ників і творів красного письменства. Ці заходи, на думку комітету, мали на 
меті перешкодити "розвиткові українофільського руху, скерованого до 
літературного, а, можливо, як наслідок і до політичного відокремлення від 
решти Росії". Комітет, однак, дійшов до переконання, що цей "україно
фільський рух", яким різні "істинні росіяни" залякували урядові кола впро
довж сорока років*, "не є, очевидно, якоюсь поважною небезпекою. Тим 
часом застосування цієї заборони значно ускладнює поширення серед ма
лоросійського народу корисних відомостей шляхом видання на зрозумілому 
для селян наріччі книг і перешкоджає підвищенню нинішнього його низь
кого культурного рівня".

Можна було сподіватися, що комітет, не відчуваючи ніякої небезпеки 
від українського слова і усвідомлюючи велику шкоду від його заборони, 
поквапиться відмінити обмеження. Та комітет не зважився покластися на 
свою думку і "з міркувань більшої обережності, для кращого з ’ясування 
практичного значення цієї заборони, а також незручностей, що з неї ви
пливають", вирішив попередньо зібрати відомості з цього питання.

На відміну від давнішої практики, комітет цього разу звернувся за ві
домостями не до “фахівців” на кшталт Каткових і Юзефовичів, котрі ініці
ювали й розробляли заборони 1863—1881 pp., а до установ, незрівнянно 
компетентніших, — Академії наук, Київського й Харківського універси
тетів і київського генерал-губернатора. Всі ці установи й окремі особи дали 
відгуки, що підтверджували нагальну потребу відміни заборон 1876— 
1881 pp. Записки Академії наук і Харківського університету були надру
ковані, і зміст їхній відомий. Академія наук у докладній записці показала 
всю безпідставність поширеної в консервативних колах тези, згідно з якою 
так звана "російська літературна мова" є мовою загальноросійською, і це 
робить зайвим використання в літературі мови української; вона зазначила, 
що згадана мова є мовою великоросійською, а не загальноросійською, і 
література, писана нею, — літературою великоросійською, тому її виключ
не вживання не задовольняє потреб української народності в літературі сво
єю рідною мовою. Особливу увагу звернено в записці на з ’ясування того

*  Рахуючи від першої заборони українського слова 1863 р.
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факту, що існуючі заборони спотворюють неприязню нормальне ставлення 
української народності до літератури й мови (велико-російської; що ці за
борони призвели до того, що центр ваги літературної й культурної діяль
ності українського народу був перенесений за кордон у Галичину, де цей 
рух неминуче набрав досить різке негативне забарвлення щодо старого ре
жиму Росії... Харківський університет, вказавши на безпідставність і шко
ду від заборон українського слова, заявив про необхідність запровадження 
української мови в народній школі з метою успішного викладання й засво
єння викладів. Київський університет у своїй записці (неопублікованій) ґрун
товно довів неслушність заборонних розпоряджень 1863—1881 pp.; також 
київський генерал-губернатор у короткому відгуку висловився за необхід
ність відмінити заборони українського слова, на шкідливість яких вказував 
його попередник ще у 1880-ті роки.

У квітні всі ці подання були вже у розпорядженні комітету міністрів, і 
він мав добру нагоду переконатися, що його міркування про безпідстав
ність і шкідливі наслідки заборон українського слова були цілком обґрун
тованими. Залишалося лише відмінити ці крайні обмеження, створені для 
українського слова, і підвести [нові правила] під загальні постанови про 
пресу. Але тут починається неясна затримка. Минає два місяці, і лише в 
червні з ’являється лаконічне повідомлення про те, що на останньому своє
му засіданні перед вакаціями (31 травня) комітет обговорював питання про 
відміну обмежень для українського слова. В кулуарах стало відомо, що ко
мітет визнав за необхідне відмінити обмеження, встановлені указами 1876 
і 1881 pp. Минуло ще три виснажливі місяці, протягом яких українське 
суспільство сподівалося, що після літніх вакацій з ’явиться, врешті, відміна 
цих жахливих заборон, які протягом довгих сорока років паралізували всі 
його пориви до піднесення культурного й економічного становища народ
них мас, відбирали в нього найдорожчий скарб — мову, позбавляли мож
ливості писати мовою думки й розмовляти, користуючись своїм власним 
словом... Замість цього днями поширилася відомість, що травнева поста
нова комітету не була реалізована "через несвоєчасність", і питання про 
усунення обмежень українського слова відклали на невизначений термін...

Цей фінал так різко розминувся б з вимогами й потребами часу, що ми 
ніяк не зважуємося вірити у правдивість цієї новини. Прийняти її означало 
б припустити, що правляча бюрократія після всіх уроків і випробувань остан
ніх місяців, після всіх подань, виданих інстанціями, до яких вона звертала
ся, щодо цілковитої безпідставності заборон українського слова й необхід
ності їхньої повної відміни; після таких же численних роз’яснень у пресі, 
яка вказувала на згубні наслідки цих заборон для економічного й культур
ного життя тридцятимільйонного українського населення Росії; після не
зліченних петицій, звернень, резолюцій, протестів, що виходили з найріз
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номанітніших сфер українського суспільства Росії, — після всього цього 
вона все-таки хоче і сподівається продовжувати таку ж систему заборон і 
придушення всіляких проявів українства, яку з такою угрюм-бурчеєвсь- 
кою непохитністю вона здійснювала протягом сорока років. Ціною повної 
руїни українського життя ця система за цей час вже встигла досягнути про
тилежних результатів. Адже на початку годі було й уявити таке загострен
ня українського національного руху, його нинішню напругу, розширення й 
поглиблення його програми, досягнутого цією довгою системою нагаїв і 
скорпіонів. Тому навіть і після всіх блискучих доказів непохитності в бідах 
і вічно юного оптимізму, вираженого останнім часом представниками бю
рократичних сфер, якось важко повірити в цю новину. Навіть важко уяви
ти, щоб ці сфери надіялися сьогодні здійснити те, що було нездійсненним 
за десятиліття повного придушення вільнодумства в суспільстві, в роки 
непохитної віри у всемогутність і безмежність сил бюрократії, — здійснити 
сьогодні після глибокого перевороту останнього часу, що сколихнув усі вер
стви українського суспільства, за допомогою все того ж немудрого “стату
ту про постійне шмагання”.

У лютому цього року фігура, яка стояла тоді на чолі комітету міністрів, 
запевнила депутацію української інтелігенції, що не пізніше, як за якихось 
три місяці, обмеження з українського слова знімуть. Відтоді минуло не три, 
а шість місяців, і тепер з ’являється як своєрідний ballon d'essai новина про 
те, що питання це взагалі відклали. Гадаємо, що такі випробування краще б 
облишити і, хоча і з деяким запізненням, стримати дану обіцянку.
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ГАНЕБН ІЙ  П АМ 'ЯТІ!..*

Серед великого прятания, розпочатого всеросійською бюрократією 
перед приходом нового господаря — народного парламенту, серед ріжного 
сміття бюрократичного господарства опинився на смітнику і один з найпо- 
ганіших своїм замислом і страшних своїми наслідками актів утиску й деспо
тизму, за який ще так недавно всіма силами тримався старий режим Росії. 
Я кажу про ганебний "закон 1876 p.", що забороняв уживання української 
мови поза деякими тісними сферами, а в фактичнім своїм переведенні ви
ключав усяку можність літературної й наукової діяльності на сій мові. Ще 
восени минулого року, після того як запитані Комітетом міністрів інституції 
зовсім виразно висловилися за потребу безпроволочного скасування обме
жень українського друкованого слова, правительствен! сфери Росії не зва
жилися знести указу 1876 р. Хоч запитання до тих інституцій були резуль
татом сумнівів самого Комітету міністрів щодо спасенності того указу, хоч 
пізніший прем’єр міністерства рішучо заповідав ще весною 1905 р. недале
ке знесення його, в правительствених кругах не знайшлося відваги, щоб 
піднести руку на сей вершок бюрократичної інквізиції, розбити сього Мо
лоха, якому цілих тридцять літ справлялися такі гекатомби з творів мислі й 
слова, соку мізку й нервів тридцятимільйонового українського народу. Після 
остаточних нарад в сій справі Комітету міністрів знесення указу 1876 р. 
признано було "несвоєвременним" (вересень 1905). Се здавалося нам тоді 
неймовірним після того, що було сказане про нього, не кажучи вже за дав
ніші часи, хоч би протягом тих 9 місяців, що проминули від хвилі, коли сам 
Комітет міністрів признав потрібним піддати оцінці сей указ; але неймовір
не звичайно стає найправдоподібнішим у сих сферах. Батьки держави, рі
шившися здивувати весь світ своєю непохитністю в бідах, не розчарували
ся ще в державній рації системи утисків і насильств і все ще надіялися сею 
системою довести українство до неіснування, на яке вони його засудили, та 
довести цивілізованому світу (який недовго перед тим звісною анкетою 
осудив указ 1876 p.), що української мови справді "не було, нема і бути не 
може".

Та що ж! Спішно кидаючи так сильно і тривко уфортифіковані позиції 
перед приходом армії народних репрезентантів, російські держателі бичів і 
скорпіонів мусили на сих позиціях полишити багато запасів і знарядів 
бюрократичного обскурантизму, й серед них опинився і той так пильно сте
режений і хоронений паладій "єдності русского народа" — указ 1876 р. 
Сей обридливий упир, що пив кров найблагородніших синів українського

*  Зі статті, писаної для 1 книжки "Украинского вестника".
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народу, що провів від колиски й до могили ціле покоління української сус
пільності, знайшов свій кінець перед кількома днями в виданих під хвилю 
приходу на полишені позиції народної репрезентації "Тимчасових правилах 
про неперіодичні видання". Сі правила, зносячи стару превенційну цензуру 
і заміняючи її новими формами цензурної контролі, мовчки поховали разом 
зі старою практикою всі виїмкові умови для українського слова, сотворені 
указом 1876 р. Уступаючи з позицій, бюрократія мовчки викинула до ями 
один з найгрізніших витворів своєї державної премудрості, навіть не відва
жившися голосно згадати про се. Очевидно, обридливість його була в тій 
хвилі занадто ясна для неї самої, і ми певні, що з того нечистого місця, де 
опинився указ 1876 p., не попробують його вирити навіть неперебірчиві 
руки бюрократичних спасителів вітчини. Але нам, що стільки терпіли від 
сеї поганої гадини й стільки висилень вложили в боротьбу з нею, здавалося 
неможливим не сказати кілька слів погубній пам’яті указові 1876 року.
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УКРАЇНСЬКИЙ П ’ЄМ ОН Т

Повільне розкріпачення українського слова, що відбувається на наших 
очах, і створення умов для правового громадянського існування починає 
відновлювати тяжіння українських земель до своїх природних — геогра
фічних і створених історично центрів, тим часом як попередній півстоліт
ній період лютих переслідувань усіх проявів українського національного 
життя й суспільної самодіяльності зосередив його на кілька десятиліть за 
межами всеросійського розшуку, у сусідній українській Галичині. Тоді 
як "в інтересах забезпечення єдності російського народу й держави" в 
Росії розвивалася й досягала своєї нещодавньої досконалості система 
угрюм-бурчеєвських заходів, скерованих на придушення й цілковите скасу
вання "засудженої на небуття" української народності, — енергія націо
нального, культурного й політичного українського руху виходила за кор
дон, концентруючись головно в сусідньому центрі австрійської України — 
Львові. Вже після заборони української літератури в Росії 1863 р. чис
ленні українські письменники Росії встановлюють тісніші стосунки з пред
ставниками українського відродження в Галичині, беручи участь у їхніх 
виданнях і надаючи їм моральну й матеріальну підтримку. Ці зв ’язки 
стають ще жвавішими й значнішими після видання указу 1876 p., який 
надовго виключив будь-яку можливість літературної, наукової, театраль
ної діяльності українською мовою в Росії. З і зміцненням національ
ного українського руху в Галичині, який від наївного романтизму 
переходив до вирішення завдань культурного, соціального й політично
го розвитку народу, літературна й громадська українська робота, яку 
проводили в ній місцеві й українські сили Росії, набуває все більшого 
значення для всіх українських земель. В останнє десятиліття X IX  ст. 
Галичина, попри власні вельми тяжкі умови національного й економіч
ного буття, стає центром українського руху, і щодо українських земель 
Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювались і вдоскона
лювались засоби національного культурного й політико-суспільного від
родження українського народу.

З  одного боку, тут спільними зусиллями письменників місцевих і 
закордонних вироблюється літературна українська мова як орган лі
тературної і наукової діяльності, мова школи й публіцистики, практичного і 
політико-суспільного життя. її запроваджують у школах, починаючи з 
нижчої до вищої — університетської, у діловодство адміністративних і 
судових органів (органи ці у своїх стосунках зі сторонами зобов’язані ви
користовувати свою рідну, в даному разі українську мову, вести судочинство 
мовою оскарженого і т. д.). Вона стає мовою приватного й громадсько
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го життя освічених класів, що відійшли від рідної мови, коли послабшало 
її культурне значення, і повернулися до неї, коли це культурне значення 
вона відновила. Ті ж об’єднані сили місцеві й українські з Росії створю
ють досить значну белетристичну літературу, яка за останні роки витіснила 
з вжитку, набуваючи розвитку, белетристику іншомовну (передовсім 
головно польську). Розвивається періодична преса, популярно-наукова й 
публіцистична література для народу, серії підручників для шкіл вищих і 
нижчих. Закладаються основи літератури для самоосвіти і врешті — 
літератури наукової, осередком якої є вчене товариство (Наукове то
вариство імені Шевченка), створене у 1870-ті роки (на кошти, зібрані 
українцями з Росії), яке розвинулося в основному в останнє десятиліття. Ре
організоване за зразком академії наук, воно своєю науковою діяльністю 
здобуває вагому репутацію й підтримку в колах учених; поряд з цією 
суто академічною діяльністю воно поєднувало й ширшу, культурно- 
просвітницьку, особливо у 1890-ті роки. В останні роки ця культурно- 
просвітницька діяльність частково перейшла до новоствореної організації — 
("Українсько-руської видавничої спілки"), яка поставила собі за особливе 
завдання діяльність у сфері літератури й самоосвіти; до неї перейшов і 
літературний орган Наукового товариства ім. Шевченка — "Літературно- 
науковий вістник", який упродовж останнього десятиліття, до появи 
української преси в Росії, був головним всеукраїнським літературним ор
ганом1.

З  іншого боку, теоретично й практично ставились й розроблялись 
питання про організацію народних сил, зокрема робітників й землероб
ських класів, з яких головно складається українське населення Австрії, 
для боротьби з привілейованими й правлячими класами. Вироблялися 
засоби і форми економічної й культурної самодопомоги населення 
(каси, споживчі товариства, просвітницькі й політичні народні клуби 
у вигляді т.зв. сільських читалень, "січей" і т.ін.). Розроблялись методи 
суспільного виховання придушених віковим гнобленням народних мас, 
засоби політичної агітації, техніка парламентської боротьби в централь
ному парламенті й місцевих сеймах. Відбувається перевірка на кон
кретних стосунках українського життя і пристосування до них соціаль
них та політичних схем і програм, з ’ясовуються національні потреби й 
запити українського народу. Диференціюється скала партій від правих, 
клерикально-урядових, до лівих, з різким відтінком соціальної й націо
нальної боротьби. Висуваються питання про необхідність національ

1 3  1907 р. він виходить у Києві.
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но-територіальної автономії з точки зору інтересів не лише національ
них, а й економічних, про політичну самостійність як логічний постулат 
національного розвитку, федеративний лад, як примирення цього по
стулату з існуванням ширших політичних комплексів.

Дебати з цих питань, звичайно, щохвилини виходили за межі тільки 
місцевих стосунків на ширший ґрунт всеукраїнської політики й соціаль
них стосунків і викликали надзвичайну зацікавленість українського сус
пільства в Росії, приреченого на цілковиту політичну пасивність у себе 
вдома, яке знаходило в "абсолютно заборонених до користування в Ро
сії" галицьких виданнях ту політичну й національну трибуну, якої було 
позбавлене у себе. Партійна полеміка й боротьба, яка розгорнулася в Галичині 
у 1890 -ті роки та надзвичайно сприяла з ’ясуванню її політико-економіч- 
ної, суспільної і національної свідомості, велася з палкою участю україн
ської інтелігенції Росії і мала вельми важливий вплив на напрями українсь
кої суспільної думки в Росії. Це було горнило, через яке мусили пройти 
федералістські ідеї кирило-мефодіївців 1840-х років і народницькі течії 
1860-Х, і з якого вийшли у своїй новітній формі і програма національ
но-територіальної автономії України як мінімуму, необхідного для за
безпечення її вільного національного і суспільного розвитку, й постула
ти повного й нічим не обмеженого у своїй повноті культурного розвитку 
української народності, і теперішні суспільно-економічні запити, хоча 
своє остаточне формулювання вони отримали вже на останніх стадіях 
визвольного руху Росії.

Тому значенню, якого набував український рух Галичини на ґрунті 
Росії, правляча бюрократія намагалася протиставити систему заборон, 
що мали на меті розірвати зв’язок між Галичиною й російською Украї
ною. Українські видання Галичини були цілковито заборонені в Росії — 
все, що мало українську обкладинку, включно з етнографічними й архео
графічними матеріалами, виданнями для дітей і підручниками для по
чаткової школи, а викритих у зберіганні таких небезпечних видань піддавали 
всіляким видам адміністративної та іншої немилості. Ці заборони діяли на 
повну силу аж до нещодавніх тимчасових правил, які значною мірою існу
ють і дотепер, та вони виявилися безсилими паралізувати вплив 
закордонного українського руху на український рух Росії. Навіть неве
ликої кількості закордонних періодичних літературних і наукових ви
дань, що проникали [в Росію], було достатньо для того, щоб вони відігра
ли роль риштування, по якому все вище і вище у своїй суспільній і націо
нальній свідомості, у виробленні своїх запитів і програм, йшло українське 
суспільство Росії. Тепер без сумніву близьке повне знищення будь-яких 
обмежень, цензурних і митних, для ввезення закордонних друкованих 
видань, яке безумовно відбудеться у зв’язку з запровадженням свободи
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друку в Росії*, дасть змогу скористатися й широким колам українського 
населення культурним запасом, накопиченим у закордонних українських 
центрах спільною працею України австрійської і російської. Посиливши 
собою той невеликий запас, який цензурні обмеження дозволили зібра
ти в самій Росії, він створить ту основу, на якій рушить у нових, необ
межених умовах культурне українське життя вільними силами вже всьо
го, понад тридцятимільйонного українського населення, а не його неве
ликої закордонної частини.

*  На жаль, замість відміни чи принаймні пом’якшення цензурних заборон, з весни 
1906 р. створено новий бар’єр для закордонних українських видань: "супроти розуму, 
наперекір стихіям" їх підвели під категорію видань російською мовою й обклали надзви
чайно високим заборонним митом. Доки йшлося про цензурні обмеження, українські ви
дання старанно відділяли від російських, та й тепер у цензурній практиці їх підводять під 
категорію іншомовних. Коли ж з ’явилася можливість підвести їх під заборонний тариф, 
відповідні відомства не знаходять можливості відділити українські видання від російсь
ких, і це незаконне мито, попри всі скарги й протести, продовжують стягати й донині, 
вельми ускладнюючи поширення у Росії закордонних українських видань.
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ПИТАННЯ ДНЯ
(Аграрні перспективи)

Після легко та дружно схвалених резолюцій з більш чи менш виразно 
висловленим характером опозиції старому режимові чи заперечення без
правності та сваволі, що панували під його покровом, наш молодий парла
мент був змушений терміново розпочати вирішення надзвичайно важливо
го питання цілком позитивного характеру — розглянути проект аграрного 
закону. І кілька днів дебатів з цього питання цілковито виявили всю 
складність становища нашого нинішнього представництва в цьому питанні, 
всі труднощі, пов’язані з його вповні задовільним вирішенням, і разом з тим — 
усю конечність його правильного вирішення.

Це зрозуміло. У питаннях, пов’язаних з забезпеченням основ грома
дянської свободи й організацією представницького правління, Дума могла 
спиратися на приклади й форми, вироблені конституційним життям, не боя
чись опинитися у глухому куті. Інакше у сфері аграрного законодавства. 
Тут доводиться приступати до рішень, що майже не мають прецедентів 
у житті сучасної Європи, без можливості врахувати більш-менш чітко 
наслідки такого чи іншого вирішення питання. З  іншого боку, доводиться 
йти значною мірою навпомацки щодо побажань і настроїв самого населення 
Росії. Всі недоліки тих умов, за яких було створене нинішнє представництво 
Росії, повна відсутність виборчої агітації, мітингів і програмних дебатів, які 
одні могли з ’ясувати ці настрої через обмеження, що досі тяжіли над віль
ним словом, — даються взнаки тепер. Через незадовільний стан вивчення 
економічного побуту, для якого наша бюрократія не спромоглася нічого зро
бити, поставивши народних представників перед цілковитою tabula rasa, ці 
недоліки не можуть не вселяти почуття непевності в середовищі Думи і 
суспільства щодо того, наскільки те чи інше вирішення питання відповіда
тиме бажанням народних мас і їхнім економічним умовам, і чи зможе Дума 
теперішнього складу й походження вирішувати настільки важливі питання 
замість населення. В той же час не лише настрій селянських депутатів Думи, 
а й те, що ми чуємо про настрій народних мас, і те, врешті, що ми цілком 
певно знаємо про економічні умови їхнього існування, не залишає сумнівів, 
що Дума повинна невідкладно вирішити — у крайньому разі те, що можна 
зараз вирішити в цьому питанні.

Умови економічного побуту селянства настільки тяжкі, що продовжу
вати їх, маючи змогу розпочати справу поліпшення, само по собі було б 
злочином, і одне це зобов’язує Думу подолати свої сумніви, не відступаю
чи перед складністю завдання, зробити все можливе для його вирішення. 
Цього ж вимагають і умови тактики. Безумовно, що якби Дума, з огляду
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на появу труднощів, відклала взагалі вирішення аграрного питання, це без
поворотно скомпрометувало б її в очах народу. Скомпрометувало б узагалі 
конституційний лад і збільшило б розбрат і недовіру народу до інтелігенції, 
до всього неселянського ("панів"), не враховуючи його прагнень і напрям
ків, — недовіру, яка різко виявилася вже при нинішніх виборах у деяких 
областях, наприклад, українських.

Виділяючи в аграрному питанні те, що можна вирішити негайно, слід 
мати на увазі й технічний бік, тобто можливість сформувати більшість у 
теперішній Думі, яка могла б відстояти дану постановку питання, і бік 
теоретичний — усвідомлення, що дане рішення відповідатиме бажанням 
народу і не створить якихось ускладнень у подальшому русі за остаточне 
вирішення аграрного питання. Під обидві категорії можливості передусім 
підходить принципове рішення, постановою загальноімперського закону, 
про примусове відчуження в інтересах землеробських класів усіляких зе
мельних надлишків, що виходять за межі норм володіння загалом і тієї 
максимальної норми, яка встановлюється для власників, які господарю
ють на своїй землі власною працею і засобами. Для принципового вирі
шення цього питання безумовно знайдеться переважна більшість у тепе
рішній Думі, якщо його поставлять саме принципово, не вирішуючи на
перед майбутній землеустрій і не вдаючись в деталі, які можна вирішити 
лише розробляючи питання, і не для всієї Росії, а для окремих областей, 
зважаючи на місцеві умови. Немає також сумніву, що це вирішення пи
тання є єдиним виходом в уяві народу і справді виступає як таке в тепері
шніх умовах.

Полишаю збоку розмірковування про священний характер власності, 
оскільки вони цілковито розминаються з дійсністю — з обмеженнями, ство
рюваними на кожному кроці для нього сучасним державним та економіч
ним життям, що завдає суттєвих вад "священній" повноті цього права. Якщо 
відчуження здійснять у формі викупу (а з огляду на прийняття такої поста
новки питання навіть трудовою групою, у теперішній Думі про безоплатне 
відчуження навряд чи можна говорити напевно), то претензії власників мо
жуть розраховувати на можливе за даних умов задоволення, і таке розв’я
зання нинішніх напружених стосунків з народом в очах усіх, хто усвідом
лює теперішній стан справ власників, повинне з надлишком компенсувати 
неприємності та втрати, пов’язані з ліквідацією великого землеволодіння. 
Поважніші, на перший погляд, заперечення, що селянство потерпає ще біль
ше, ніж від малоземелля, від низької вартості свого господарства, і що без 
поліпшення, без інтенсифікації не можна досягти піднесення його еко
номічного становища, не змінюють також нічого в даному питанні. Адже 
очевидно, що збільшення площі селянського землеволодіння за рахунок усіх 
інших категорій є єдиним реальним ресурсом піднесення селянських еконо
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мічних сил, а без такого, хоча б тимчасового піднесення, для селянської 
маси немає можливості перейти до інтенсивніших форм господарства. Нато
мість, сприятливий вплив великого землеволодіння для інтенсифікації на
родного господарства, який посилено підкреслюють нинішні захисники ве
ликого землеволодіння, почасти цілком уявний, а почасти його можна замі
нити, з незрівнянно більшим успіхом, громадськими агрономічними ус
тановами.

Отже, це питання можна вирішити в наш час без вагань. Друге поло
ження, яке має всі шанси на втілення і має бути здійснене, полягає в тому, 
що відчужені землі утворюють земельний фонд, з якого землероби отри
мують у користування ділянки за певною нормою. Виходячи з того, що це 
положення є спільним для багатьох більших і менших груп (відрізняючись 
лише у подальших деталях), воно в цьому загальнішому формулюванні має 
всі шанси бути прийнятим, у крайньому разі, як проміжна, перехідна фор
ма, яка не є остаточною. Немає потреби вдаватися в подальший теоретич
ний розвиток цього положення, оскільки тут неминуче виникли б розбіж
ності з цілої низки питань, й з багатьох із них потрібно з ’ясувати точку 
зору самого народу в різних областях та умовах економічного побуту. На
томість, задовольняючи загальні бажання, слід перейти від теоретичного 
обговорення до практичного здійснення цього питання у тих межах, які 
дасть прийняття намічених положень. У цьому сенсі третім моментом у 
здійсненні реформи було б заснування місцевих комітетів у невеликих ра
йонах (повітових або з кількох повітів чи їх частин), споріднених єдністю 
умов економічних, колонізаційних, етнографічних і т.ін., причому, щоб ці 
комітети згодом об’єднались у значніші обласні групи, споріднені за сукуп
ністю тих же економічних, етнографічних та інших умов. Такі комітети, за
проваджені загальноімперським законом й обрані загальним голосуванням, 
могли б негайно розпочати попередні роботи, необхідні для проведення ре
форми (вимірювання земель, визначення земельних норм і надлишків). Вод
ночас вони розробляли б деталі земельної реформи стосовно місцевих умов 
і своєю діяльністю готували б необхідний матеріал для вирішення загальні
ших питань, які, особливо в деталях, ніяк не можуть бути вирішені остаточно 
в даний момент. Судячи з виявлених точок зору різних груп, цей третій 
момент також є цілком прийнятним і здійсненним.

Якби Дума захотіла йти в цей час далі в теоретичній постановці питан
ня, воно неминуче ускладнилося б розбіжностями й загальмувалося б ними. 
Ми бачимо, що вже тепер противники реформи намагаються заплутати її і 
залякати суспільство різними ускладненнями, що випливають з розвитку 
тієї чи іншої остаточної форми, у якій передбачають відлити реформу окре
мі проекти. І навіть коли б у Думі виявилася більшість, яка могла б відсто
яти свою точку зору, навряд чи було б бажаним здійснення якоїсь остаточ
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ної форми реформи, з огляду на ті сумніви й неясності, з якими ми стикає
мося тут на кожному кроці. Вкажу, для прикладу, деякі такі моменти у 
цьому питанні.

Так, утворення загальнодержавного земельного фонду з відчужених 
земель, якби й могло бути здійснене, навряд чи повинно проводитися, з 
огляду на ті небезпеки, які б воно могло потягти за собою. Як не раз вказу
валося, передача в найближчому майбутньому до рук уряду, ще настільки 
малокультурного, малодемократичного, величезного земельного фонду не 
може не викликати поважних побоювань в усіх прихильників свободи й 
народовладдя. Воно загрожує можливістю нової, ще небувалої бюрокра
тичної влади й цілковито безконтрольної для народних представників фінан
сової сили. Далі, здійснення цього проекту неминуче створило б міцну опо
ру централістичному ладові, що для всіх прихильників федеративного чи 
автономного устрою є надзвичайно небезпечною перешкодою до його здійс
нення. Тому всі прихильники найближчої перебудови держави на засадах 
національно-територіальної і обласної автономії не можуть допустити ство
рення загальноімперського земельного фонду без таких застережень, які 
перетворили б його на порожній звук. Та не лише вони — і всі захисники 
федералізму в майбутньому виявили б непослідовність чи нещирість щодо 
цієї ідеї, якби захотіли сприяти створенню такої поважної перешкоди до її 
здійснення.

Далі, ми помічаємо значні коливання відносно того, чи відчужену зем
лю слід віддавати в користування, чи у власність землеробів. Вони помітні 
серед теоретиків питання і серед самих селян. Зокрема, це слід сказати 
щодо представників українського селянства. Звісно, посилання на звички 
населення до володіння на правах власності, які роблять як щодо України, 
так і інших областей, вимагають ще ширшої перевірки, і це завдання най
краще могли б здійснити ті самі місцеві комітети, про які було сказано вище. 
Все це змушує бути дуже стриманим в остаточному вирішенні питання.

Вирішення його в розумінні надання у власність, в усякому разі, в наш 
час неприпустиме, оскільки раз і назавжди закриватиме питання і для по
дальших коректив створюватиме майже непереборні перешкоди. Самі за
хисники надання у власність не заперечуватимуть, що воно можливе було б 
лише за наявності цілої низки суттєвих обмежень, які б запобігли повто
ренню нинішнього стану справ і які неможливо передбачити заздалегідь. 
Очевидно, і вони не будуть заперечувати, що закріплення у власність наді
лів могло б відбутися лише після перевірки на практиці довготривалого ко
ристування і вирішення багатьох проблем. А доки погляди з цього питання 
відрізняються серед самих прихильників централізації, важко сподіватися 
на втілення закону про утворення автономних земельних фондів, який за
хищають багато представників автономних груп. Тому краще було б обме
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житися поки що загальнішим формулюванням у вказаній вище формі, не 
визначаючи наперед остаточного вирішення питання, яке слід приготувати, 
з одного боку, діяльністю згаданих місцевих та обласних комітетів, а з 
іншого — розробленням і з ’ясуванням принципів місцевого самоврядуван
ня й обласної та національно-територіальної автономії. Той факт, що ці 
питання ще не отримали належного розроблення, вже тепер дуже гостро 
відчувається на кожному кроці в обговоренні аграрної реформи.

Робота місцевих комітетів приведе нас і до питань народного господар
ства, для яких розширення площі селянського землеволодіння є лише вихід
ним пунктом, а не вирішенням. Передача в селянське користування всіх 
земельних надлишків навряд чи втамує тепер земельний голод, і безпосе
реднє піднесення селянського добробуту повинно лише полегшити перехід 
до раціональніших та інтенсивніших форм землеробства. Використати цей 
момент з цією метою є завданням економічної політики найближчого часу. 
З  іншого боку, наділення селян новою землею слід використати для здійс
нення цілої низки заходів з землевпорядкування, як, наприклад, знищення 
роздрібленості й черезсмужжя селянських ділянок, які в деяких українсь
ких областях паралізують усі успіхи селянського господарства, [такі] як 
розселення селян по хуторах для збереження трудової енергії, і т.д.

Далі, розроблення принципів національно-територіальної автономії, яка 
повинна стати на порядок денний вслід за обговоренням аграрного питан
ня, має привести нас до питань про поєднання аграрної реформи з децент
ралізацією державного ладу на принципах обласної і національно-терито- 
ріальної автономії, про організацію зрівняльного міжобласного землекори
стування, про участь держави в земельній ренті областей у зв’язку з їхніми 
бюджетними умовами й відношенням до загальнодержавного бюджету. Все 
це питання, які слід не лише намітити, а й з ’ясувати, в інтересах успішного 
вирішення аграрної проблеми у найближчий час.
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НАЦІОНАЛЬНІ М ОМ ЕНТИ  
В АГРАРНОМ У ПИТАННІ

Глуха і вперта боротьба старої й нової Росії на ґрунті аграрної реформи, 
яка триває нині, слушно привертає до себе увагу Європи. Очевидячки аг
рарне питання стає тією віссю, навколо якої починає обертатися політична 
еволюція Росії, але цим його значення не вичерпується. Звучить парадок
сально, якщо назвати аграрне питання у його нинішньому аспекті найваж
ливішим з усього, що принесли з собою теперішня криза в Росії, весь виз
вольний рух, боротьба зі старим режимом і революційна буря останнього 
року, — та на моє глибоке переконання у такій високій оцінці не буде пере
більшення. Віднині питання може стосуватися лише темпів здійснення ре
форми, умов і подробиць експропріації, способів і норм землекористуван
ня. Відсторонити це питання взагалі навряд чи можливо для будь-яких 
людських сил.

Але, надаючи оцінку реформі, обмежуються зазвичай лише економіч
ними міркуваннями, тим часом як вона суттєво торкається також інших 
сторін суспільних, національних і політичних стосунків. Зокрема, серед на
родів, які входять до складу Російської імперії, разом з народностями, більш 
чи менш рівномірно представленими в економічно-класовому відношенні, 
є, так би мовити, народності-аристократи й народності-демократи. Демок
ратизація землі, перехід її в руки трудівників, знищення великого землево
лодіння неоднорідні, тому вони й відображаються на національному балан
сі окремих народностей, і виглядають з національної точки зору неоднако
во. Я дозволю собі висвітлити це становище з точки зору двох найбільших 
з недержавних народностей Росії.

Українська народність належить до категорії народностей демокра
тичних par excellence. Історичні умови звели її національний склад майже 
виключно до демосу, головним чином демосу селянського, землеробсько
го. Раннє припинення державного життя (в X IV  ст.), відновленого лише 
частково й на короткий час (у другій половині XVII ст.), перебування під 
владою й управлінням чужих урядів мали тут своїм наслідком втрату ви
щих, майново сильніших класів. Почасти вони примкнули до чужої при
вілейованої державної народності, розірвавши зв’язок зі своєю народною 
стихією, почасти їх відтіснили й затерли представники державної народ
ності. Старші кадри вищих українських класів відійшли і влаштувалися в 
"таборі переможців" польської народності, молодші — серед великоро
сійської аристократії. Внаслідок цього велике землеволодіння на україн
ській території стало надбанням народностей чужих. Представники його 
за походженням чи прийнятою ними культурою й національною свідоміс-
16 М. Грушевський, Т. 1
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тю стали елементом чужим для народу в культурному й національному, а 
не лише економічному плані. Вони є тут елементом ненаціональним і на
віть антинаціональним.

З  огляду на це ліквідація великого землеволодіння й передача цих зе
мель у руки місцевих трудових мас (майже винятково українських за скла
дом) для кожного свідомого українця є актом найбажанішим не лише з 
точок зору економічної й соціальної, але і з точки зору національної. Він 
містить у собі не лише гарантію економічного й культурного піднесення 
народних мас і не лише з цього погляду його має палко вітати весь україн
ський народ, — оскільки широкі демократичні прагнення завжди становили 
основу українського національного руху, який не відділяв інтересів націо
нальних від інтересів українського демосу, що складав національну масу. 
Він — цей акт, повертає в національне надбання земельний капітал, вилу
чений з нього дезертирством вищих класів, урядовими секвестрами, "легаль
ним" і нелегальним, насильницьким відчуженням земель з рук трудових 
українських мас, і звільняє ці останні від впливу і влади іншонародних влас
ницьких елементів.

Він, таким чином, до певної міри вирівнює несприятливі наслідки, "істо
ричну кривду", завдану українській народності, і все свідоме в українсько
му суспільстві стоїть на боці цього великого акту — повинно стояти і буде 
стояти! До мотивів демократичного чи соціалістичного характеру тут могут
ньо приєднуються мотиви національні.

Подібне поєднання мотивів, наскільки я знаю місцеві стосунки, повин
но бути у білорусів і литовців, у естів і латишів. У зворотному порядку 
комбінуються вони в інших народностей, таких як остзейські німці і ще 
більше поляки. Ліквідація великого землеволодіння зачіпає у них інтереси 
не лише власницького класу, а й інтереси національні. В межах етнографіч
ної Польщі це питання, головно, класове, за її межами — питання загально
національне. На великому землеволодінні тримається підґрунтя історичної 
Польщі, реальне і зовсім не пережите. Лише зруйнування цього земель
ного підґрунтя завдасть йому вирішального удару. Велике землеволодіння, 
зосереджене, як правило, а деінде — майже винятково, в руках польських 
лендлордів і великих орендарів у Південно-Західному краї, й точнісінько 
так у білорусько-литовських губерніях, донині слугувало тією непорушною 
скелею, на яку спиралися вплив, сила, значення польського елементу. Зав
дяки йому цей польський елемент, всупереч всіляким урядовим обмежен
ням, був у цих краях елементом привілейованим, порівняно з корінною тру
довою масою. Це була меншість, але меншість, яка стала господарем ста
новища, а в майбутньому, завдяки тій винятковій силі, яку дає міцне воло
діння землею, вона безумовно ставатиме меншістю правлячою, якби аграр
на реформа не долучилася до політичного й суспільного розкріпачення.
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Безумовно, збереження цих польських позицій поза етнографічною 
Польщею в очах польського суспільства було і є, так би мовити, національ
ним обов’язком. Всупереч грубим і невмілим урядовим заходам, скерова
ним на послаблення польського великого землеволодіння у Південно-За- 
хідному й Північно-Західному краях, збереження землі в польських руках 
упродовж десятиліть пропагувалося в польській літературі та пресі як най
вищий національний і громадянський догмат і як найвищий обов’язок по
ляка й громадянина. Потрібний був би надзвичайний розвиток ідей націо
нальної справедливості чи надто велике напруження демократизму, щоб 
відректися від усього цього. Тим більше, що представниками й носіями поль
ської національності завжди вважалися вищі стани, головним чином той же 
землевласницький клас, а інтереси власне демосу в сфері національних за
питів стояли на другому плані. Все це й тут склалося історично, і складно 
розраховувати, що польське суспільство відмовиться від усього цього на
віть у час теперішнього суспільного піднесення.

Ці два приклади, сподіваюся, достатньо висвітлюють значення націо
нальних моментів в аграрному питанні. Неминучість цілковито відмінного 
ставлення до нього з боку народностей, позбавлених власного великого зем
леволодіння, і народностей, що мають велике землеволодіння на чужих на
ціональних територіях, виявляється цілком чітко. Не лише економічні, а й 
національні міркування кардинальним чином розділяють на аграрному пи
танні представників недержавних народностей Росії, і вповні можливо, що 
ми навіть швидше станемо свідками поділу представників цих народностей 
на дві групи — народностей "власників" і "невласників".
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КІНЕЦЬ ҐЕТТО !

Внесений у Думу законопроект про громадянську рівноправність по
винен зняти з українських земель Росії один з найганебніших пережитків 
середньовіччя, що тяжіє над ними без їхньої провини й волі, — так звану 
смугу єврейської осілості.

Коли мандрівники з венеційського Великого каналу розглядають з 
гострою цікавістю й огидою незграбні скупчення "Старого й Нового 
Гетто", — ці сумні пам’ятки середньовічного варварства нагадують, 
повинні нагадати українцеві, білорусові, полякові, кожному громадя
нинові Росії, що в них такими ж Гетто досі все ще вкрита вся західна 
частина Росії. Вони повинні знати, що сама вона — ця горезвісна смуга 
осілості — є одним, значно ширшим, але таким же сумним і ганебним 
Гетто, де скупчене в містах і містечках і позбавлене права вільного пере
сування й усілякої можливості поліпшити своє економічне й культурне 
становище нещасне єврейство "об’їдає собі хвости", як характерно ви
словився, пригадую, український селянин у розмові зі мною про це під 
час однієї з моїх давніх поїздок по Україні.

Низка белетристичних творів останніх років, присвячених життю цих 
сучасних Гетто, дала таку широку палітру вражень жаху й обурення, які 
оживають при самій згадці про смугу осілості, що мені немає потреби дода
вати подробиць до цієї страшної картини наруги над людиною і наруги над 
краєм, засудженим на це ганебне ув’язнення. Хочу лише нагадати, що до 
відчуття обурення, викликаного цією картиною, і до відчуття свого безсил
ля щось зробити для знищення цих ганебних порядків, які мав би відчувати 
кожен "повноправний обиватель" Росії, — для українця повинні додатися 
гіркі почуття образи при згадці, що ці ганебні спотворення людських відно
син завдячувалися своїм існуванням виключно "турботам" чужих урядів, 
предметом державного будівництва яких були українська земля й українсь
кий народ.

Давня Україна X —XIV  століть, що^кила самостійним політичним жит
тям, не знала "єврейського питання". Його створив тут пізніший польсь
кий режим, який спотворив старий суспільний лад системою станових і 
національних привілеїв і зруйнував місцеве економічне життя політикою 
придушення тубільної української стихії зайдами з числа польсько «като
лицьких елементів. Саме він на ґрунті цілковитого економічного й культур
ного занепаду насадив тут єврейство і як прибуткове джерело скарбниці 
зробив його предметом [свого] спеціального заступництва, — всілякої екс
плуатації під цим оглядом і всіляких обмежень у дусі середньовічної винят
ковості й бузувірства. Завдяки цій політиці заступництва землі Польської
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держави, в тому числі й українські провінції, починаючи з XVI століття, 
стали резервуаром, куди стікалося єврейство з усієї Європи і системою 
виняткових заходів згуртовувалось у темну, тісно спресовану масу. Росій
ський уряд "возз’єднав" українські і білоруські землі Польщі, а правилами 
про єврейську осілість перетворив їх на один великий єврейський квартал, 
у якому міста й містечка були якимись виправними будинками, де замкнули 
приречений на безпросвітні злидні єврейський пролетаріат. Централістич
на суспільно-економічна й національна політика, що засудила тубільні 
українські маси населення на безпросвітню темряву, на культурний та еко
номічний занепад і позбавила їх будь-якого права на самовизначення й роз
виток, витворила другий полюс цього страшного питання, що не перестає 
вражати нас найжахливішими конфліктами, перед якими не раз у відчаї 
зупинялася суспільна думка.

Ми далекі від ілюзій, що це страшне єврейське питання вирішиться 
одним законом про громадянську повноправність. Наслідки діючого впро
довж століть фіскалізму, системи національної і релігійної винятковості, не 
можна виправити одним порухом пера. Вже саме надзвичайне, виняткове 
скупчення єврейського пролетаріату на території історичної Польщі ство
рює великі труднощі. Тим не менше, цілком зрозуміло, що першим кроком 
до виходу з нинішньої ситуації є повна ліквідація громадянських обмежень, 
що тяжіють тепер над єврейським населенням, знищення смуги осілості, 
допуск їх до вільного вибору професій, до загальної і спеціальної освіти. 
Все це конче необхідне для усунення нинішнього стану справ, такого ж 
фатального і для єврейства, і для земель, заселених євреями, що вимагає 
негайної реформи як в інтересах перших, так само й останніх. І всі свідомі 
елементи українського суспільства безумовно чекатимуть з найбільшим не
терпінням закону, який відчинить двері для перетворення штучно роз’єд
наних груп населення однієї території на співгромадян і співробітників у 
справі влаштування і процвітання їхньої спільної батьківщини.
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СП РАВА УКРАЇН СЬКИ Х КАТЕДР  
І НАШ І НАУКОВІ П О ТРЕБИ *

Інтересне се і повне глибокого значіння явище — отеє жадання українсь
ких катедр, української університетської науки, що з такою силою проки
нулося останніми часами по Україні. Піднесене безпосередньо інтересова- 
ними кругами — студентами вищих шкіл на українській території, воно 
знайшло гаряче співчуття серед інтелігенції, серед молодежі середніх шкіл, 
а тепер починає ширитися й викликати щирий відгомін також серед робу- 
чих народних мас, в свідомішій часті українського міщанства й селянства. 
Те саме бачили ми свого часу і в Галичині, коли події в Львівськім універси
теті 1901 р. — конфлікт студентів-українців з університетськими властями 
за права української мови і потім колективний вихід (сецесія) їх з Львівсь
кого університету — знайшли незвичайно гарячий і сильний відгомін в ши
роких кругах української суспільності і в народних масах Галичини. Жа
дання українського університету як всенародний, всій українській людності 
незвичайно близький постулат обсуджувалося тоді на селянських вічах ора
торами з народу; складки на запомогу українським студентам, на справу 
університетську складалися не тільки інтелігенцією, а й селянами, найбід- 
нішими навіть елементами села, що буквально відривали кусок хліба від 
своїх губ, щоб дати "ґрайцар" на університетський фонд. Такі явища — се 
симптоми органічності, стихійної сили й значіння українських національних 
постулатів, се голосні свідоцтва і напімнення того, що українське питання 
не може вміститися ані в самім лише жаданні політичних свобід, ані в спра
ві економічного подвигнення народних мас, а обіймає всю суму потреб і 
жадань, з якими зв’язана повнота національного життя й розвою.

В Російській державі не було суспільності, не було народу, який ближ
че брав до серця, який би спочував гарячіше, всіма фібрами своєї душі від
зивався повніше на справу розкріпощення державного і суспільного ладу, 
сотворения підстав свобідного горожанського й політичного життя й роз
вою, як громадянство українське, яке з новими формами устрою мусило 
зв’язувати надію не тільки політичної свободи, а й національного свого роз
кріпощення. Не було народності, ближче заінтересованої в великих соціа
льних реформах, які змагали до економічного розкріпощення робучих мас, 
сотворения основ для людського життя, просвітнього й економічного по
ступу, суспільно-політичного самоозначення їх. Після того як вищі верстви 
покинули свою народність, селянство стало основою в понятті української 
національності; потреби й завдання українського селянства — се нині по
треби й завдання українства. Демократичні ідеї, що служили на протязі 
віків провідним мотивом в розвої українства, диктували українському гро
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мадянству особливу уважливість до всього, що змагало до поліпшення долі 
й поступу економічно покривджених мас міського та сільського пролетарі
ату. Тому протягом цілого минувшого року українське громадянство скуп
ляло свою увагу на тім політичнім і соціальнім процесі, який розвивався в 
Росії, і відсувало задля них на другий план не раз дуже пекучі, актуальні 
питання з сфери національного розвою й руху. Але органічний розвій жит
тя з стихійною силою все виносив від часу до часу й ставив на дневний 
порядок поруч тих справ політичних і соціальних питання й потреби націо
нального розвою, які невідступно добивалися свого розв’язання й задово
лення, коли тільки хоч трохи слабли ті зверхні перешкоди, які стримували 
протягом цілих століть розвій народного життя. І одним з таких стихійних 
питань була справа націоналізації освіти на всіх ступенях школи, починаю
чи від найнижчої до найвищої, і зокрема справа українських дисциплін і 
українських викладів в вищих школах, передовсім в університетах україн
ської території.

Жадання їх заведення служило звичайною складовою частиною вже 
перших начерків українських національних потреб, які почали появлятися з 
початком 1905 р. Восени того ж року його поставили вповні конкретно 
студенти-українці Одеського університету, і їх бажання були прийняті в 
загальностудентську резолюцію, предложену раді університету, а ся рада 
висловилася за заведенням викладів по предметах, вказаних студентами: 
української мови, історії літератури, історії й географії України, з тим що 
мова викладова тих курсів мала залежати від складу більшості студентів: 
чи будуть то українці, чи ні. З  початком шкільного року 1906—1907 спра
ва українських курсів виникла також в університеті Харківськім, в історич
но-філологічнім факультеті, де, одначе, не прийшло тоді до ніяких конкрет
них рішень. Найбільше, одначе, розголосу прибрала вона, коли піднесли її 
студенти-українці Київського університету; перші гадки, піднесені ними в 
сій справі, дали привід до аналогічних жадань також зі сторони студентів- 
поляків, так що майже в однім часі відбулися студентські збори в тій і сій 
справі (в справі польських катедр навіть на кілька день скорше) і внесені 
були осібні петиції — в справі українських і польських катедр, причім сту
денти-українці в значній мірі підпирали жадання студентів-поляків і навпа
ки. В своїй петиції* студенти-українці пригадували університетській раді, 
що ріжні галузі українознавства не входять зовсім в круг університетських 
викладів або викладаються тільки припадком, хоч настільки вже науково 
розроблені, що можуть бути предметом університетських викладів і дійсно 
викладаються по ріжних заграничних університетах; висловляли бажання, 
щоб предмети сі викладано рідною їм українською мовою, та на доказ жиз-

*  Друкована в перекладі в час[описі] "Рада", ч. 64.
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неності і важності своїх бажань вказували на ті незчисленні заяви співчуття 
й солідарності, які зараз по студентських зборах, що винесли резолюцію в 
справі українських катедр, посипалися з ріжних частин України і з ріжних 
кругів її суспільності. Резолюції студентів університету були підтримані слі
дом аналогічними резолюціями студентів Київської політехніки, Вищих жі
ночих курсів, а також заявами й ухвалами студентів-українців з інших уні
верситетів.

Справа таким чином поставлена дуже поважно й сильно, але, судячи з 
тих відповідей, які дістали студенти-українці від ректора Київського уні
верситету, й інших аналогічних заяв і вияснень, трудно надіятися, щоб до
магання української академічної молодежі були прийняті й сповнені. Оче
видно, справа ся потягнеться на довгі часи, як і справа українських катедр 
в Галичині, й довго ще буде займати і академічну молодіж, і українську 
суспільність, включно до свідоміших частей народних мас. Се змушує й 
мене, як чоловіка близько зв’язаного від довшого часу і з українським нау
ковим рухом останніх десятиліть, і з справою українських катедр і викла
дів, піднести й свій голос в сій справі, в надії прислужитися їй деякими 
виясненнями й спостереженнями.

Справа зовсім природно розпадається на два питання: про наукові по
треби на полі українознавства і про виклади на українській мові в універси
тетах і взагалі вищих школах. Я спинюся спочатку на першім, щоб потім 
перейти до другого.

Що в Росії наука не цвіте, що її розвій ні щодо якості, ні щодо скілько- 
сті ("количественно и качественно", як кажуть росіяни) не стоїть ні в якій 
пропорції ані до потреб її суспільності, ані до чисельності і всяких інших 
коефіцієнтів сеї суспільності, се річ усім знана. Так само всім звісно, що 
весь її дотеперішній поступ і розвій науковий опирався головно, майже ви
ключно на державних просвітніх інституціях — університетах і інших ви
щих школах, державних наукових комісіях, експедиціях і т.ін. В широких 
кругах суспільності ще занадто мало інтересуються й цінять т.зв. "чисту 
науку", то значить в її науковій, неспопуляризованій, ані не приложеній до 
практичних потреб життя формі, щоб підтримувати безпосередньо, а не за 
посередництвом податків, плачених до державної каси, наукову продук
цію, наукові досліди, гіриготовлювання наукових робітників. Книгарський 
попит не покриває, пересічно беручи, навіть коштів друку наукової книги, 
далекої від злоби дня, а ріжні жертви й фундації меценатів науки і невеликі, 
розмірно до наукових потреб, і, головна річ — служать помічним засобом 
державних інституцій, творять тільки якусь галузь, якесь доповнення в го
тових уже державних інституціях, переходять під завідування державних 
властей, підпадають правительственій регламентації. І кінець того всього 
такий, що підставу для тривкого розвою мають тільки ті наукові галузі, які
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включені в систему державних просвітніх і наукових інституцій, мають в 
них опертя й імпульс, побудження до свого розвою й поступу. А регулято
ром наукового руху, що піддержує науковий рівень його і досліду методи 
на відповідній висоті та тримає їх в курсі й темпі загального наукового по
ступу, не даючи відставати і перестарюватися, — для всіх наукових галу
зей (дисциплін), які не мають практичного, прикладного характеру, явля
ється університетська наука, університетські виклади.

Наукове українознавство, то значить ріжні галузі науки, присвячені 
досліду і пізнанню українського народу і його території в сучасності і минув- 
шості, в Росії дотепер не має сливе зовсім ніякого опертя в державних про
світніх інституціях і зокрема — в університетській науці. Властиво, можна 
вказати досі лише одну державну інституцію, яка б мала своєю задачею 
висвітлення минувшості України, — се Київська археографічна комісія, за
снована правительством, як і аналогічні комісії в Вільні й Витебську, з ці
лями політичними (боротьба з польською державною ідеєю), але постав
лена її співробітниками на грунт вповні наукового досліду. Ріжні інші нау
кові товариства й комісії, давні й новіші, які мали своїм завданням, в часті 
або вповні, причинятися до пізнання історії, археології, етнографії україн
ської території й українського народу, при своїм півофіціальнім характері 
часто в’язані були в свободі наукового досліду, а й науковий рівень їх робіт 
стояв і стоїть дуже неоднаково. В програму же вищої школи українські 
галузі наук попадали тільки в відривках, включених в інші курси, які мали 
право горожанства в університетській науці, або являлися в її викладах рід
кими й припадковими гістьми; тому тим імпульсом і регулятором, яким уні
верситетська наука служить для наукового руху й розвою, для українських 
галузей вона могла служити тільки в часті, дуже невеликій — для певних 
відділів українознавства.

Почнемо від такої основної, з становища національного розвою й руху, 
галузі, як наука про українську мову — як поставлена вона в вищій школі 
в Росії? Язикознавство, з виїмком мов класичних взагалі, на російських 
університетах поставлено дуже лихо; з виїмком санскриту та порівнянного 
язикознавства, курси мови мають читати ті ж професори, що й курси літе
ратури, а в славістиці ще й історія злучена разом з ними. А що язикознав
ство й історія або теорія літератури — се сфери зовсім окремі, які вимага
ють від дослідника зовсім іншого методу, інтересів, навіть складу ума, ве
дуть його зовсім в інші області, в інший круг відомостей і матеріалів, — 
тож тільки або виїмково ріжносторонні вчені, або зовсім мірні професорсь
кі сили, які в усякій сфері являються лише пасивними передатчиками чу
жих дослідів, можуть з рівним інтересом віддаватися обом галузям, чути 
себе більше-менше однаково сильними в них і давати їм рівнорядне місце в 
своїх курсах. Тому навіть з "русским языком" — одним з основних пред-
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метів університетської програми, трапляється навіть по першорядних уні
верситетах, що там його в дійсності й годами не викладають, як трапляться 
професори, що спеціалізувалися в літературі, або як і викладаються, то тільки 
певні часті, найчастіше історична граматика "русского языка", а повна сис
тема — то значить історія язика, діалектологія і повний курс граматики — 
фонетика, морфологія й синтаксис, — не викладається ніколи. Українсь
кий же язик являється в університетській практиці Росії тільки другоряд
ним, більш або менш припадковим складником тих язикових курсів: мате
ріал з історії української мови чи з української діалектології притягається 
більше або менше до висвітлення ріжних явищ в історії того конвенціональ
ного "русского языка", курси ж, спеціально присвячені українській мові, 
з ’являються тільки хвилево, як рідкі й припадкові гості, щасливим збігом 
обставин: за цілий ряд літ можна почути, що от у тім університеті прочита
но огляд української діалектології, а в тім — якийсь курс, присвячений 
історії мови, бо трапився професор, що займався українською мовою, а 
потім знову роками не було таких курсів. Майже все, що появилося в літера
турі з сеї області, важніше і менше важне, а присвячене спеціально україн
ській мові, вийшло з-поза кругів російської] університетської науки, 
з-поза професорських кругів, як праці по історії української мови, діалек
тології й граматиці Житецького1, Огоновського (професора Львівського 
університету)2, Михальчука3, Науменка4, Верхратського5, Шимановського6, 
Кримського7 й ін. Одинокий, здається, університетський курс — се огляд україн
ської діалектології проф. Соболевського, дуже короткий і неповний.

З  історії українського письменства література стара, київського пері
оду (X I—XII) включається в поняття "русскої літератури" і як інтегральна 
частина її входить в університетські курси й має право горожанства в ака
демічній практиці: українські пам’ятки сих часів служать предметом уні

1 Розумію особливо його праці: "Очерк звуковой истории малорусского наречия" і 
"Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII в."

2 Особливо: "Studien auf dem Gebiete der ruthensichen Sprache".
3 "Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи с наречиями Галичины" (в 

VII томі "Трудів" Чубинського).
4 "Обзор звуковых особенностей малорусской речи".
5 Численні монографії по діалектології Західної України (Галичини й Угорської Руси): 

"Знадоби до пізнання угорсько-руських говорів", "Про говір галицьких лемків", "Про 
говір долівський" й ін. (в виданнях Наукового товариства ім. Шевченка й "Archiv für 
slavische Philologie").

6 "Черты южно-русского наречия в XV I—XVII вв. (Очерки по истории русских на
речий)".

7 "Филология и погодинская гипотеза"; "Деякі непевні критерії для діалектологічної 
класифікації староруських рукописів"; новорозпочатий курс української граматики.
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верситетських дисертацій, кандидатських праць, і тому як зі сторони філо- 
логічної, так і зі сторони літературної можуть похвалитися певним (хоч і не 
дуже великим) обробленням, хоч спосіб трактування сього старого україн
ського письменства з становища "общерусского", без зв’язі з суспільним і 
культурним життям українських земель, буває причиною значних неяснос
тей і помилок в його освітленні, в загальних поглядах на нього. Зате вже 
українська книжність і письменство XIII, а ще більше X IV —X V  вв. і далі, 
аж до початків релігійної полеміки зістається поза межами "русскої літера
тури", а результат того такий, що хто б схотів довідатися про письменство 
сих часів, знайде тільки хіба скупі відокремлені згадки у всім тім, що може 
йому предложите сучасна наука. Релігійна полеміка і взагалі релігійна укра
їнська література X V I—XVII вв. тішиться більшою увагою зі сторони офі
ціальної науки — передовсім завдяки тому інтересу, який в сій сфері пока
зувано до історії боротьби з католицтвом і польським елементом (інтерес 
сей все підогрівався з офіціозних кругів, починаючи від звісної розвідки 
про унію Бантиша-Каменського, писаної на поручения правительства), а 
почасти завдяки тому значінню, яке схоластична українська наука XVII в. 
мала для розвою письменства й культури московської. Тому ся частина укра
їнського письменства, хоч в університетські курси не включається, може 
виказатися деяким обробленням, хоч теж невеликим, а головне — що за
вдяки тій прогалині, якою являються попередні століття, се релігійне пись
менство являється відокремленим, повішеним в повітрі, і нема поняття про 
розвій, еволюцію його. Те, що зіставалося поза релігійно-полемічною літе
ратурою, висвітлено ще слабше, і тут можна вказати ледве кілька наукових 
праць — як книжка проф. Петрова про шкільну драму XVIII в., проф. 
Житецького про книжну літературу XVIII в. в зв’язку з "Енеїдою" Котля
ревського, матеріали й розвідки з історії, вірші і пісні проф. Перетца. Ви
ключення з університетських курсів українського письменства являється 
причиною, що, невважаючи навіть на досить солідні праці, його історія і 
розвій в X V I—XVIII вв. представляються дуже неясно, хаотично, і погля
ди на нього бувають дуже ріжні.

А  вже зовсім "за флагом" не тільки університетських курсів, а і взагалі 
університетської науки в Росії зістається відроджена українська літерату
ра — вона не існує для неї ані як частина "русскої літератури", ані як час
тина "славянских литератур", що займаються історією національного й лі
тературного відродження у слов’янських народів. Мені звісний факт (з уст 
самого того чоловіка), як один здібний молодий учений, уже заявивши себе 
показною науковою працею, хотів взяти на магістерську дисертацію тему з 
галицько-українського відродження першої половини X IX  вв.; він звертався 
спочатку до професора слов’янських літератур, але той сказав йому, що 
галицько-українське відродження не належить до його предмету, потім до
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професора "русскої літератури" — і дістав від нього таку саму відповідь. 
Полишена таким чином "в междуведомственном пространстве" нова укра
їнська література взагалі уважалася предметом, не гідним високої уваги 
науки, очевидно, в зв’язку з ворожим настроєм правительственої політики 
против української мови й українського сепаратизму, і зовсім природно — 
зіставалася вповні занедбаною, аж по нинішній день.

В аналогічних обставинах стоїть інша, з становища національної свідо
мості основна наука — історія, ся "національна самосвідомість", як її нази
вали "народники" історичної науки*. В офіціальну схему "русскої історії", 
прийняту однаково, майже без ріжниць програмою і середньої, і вищої шко
ли, українська історія, як відомо, входить, так само як і література, в виді 
відірваних кавалків, disjecta membra, потрібних для вияснення історії Ро
сійської держави й великоруського народу. В основі сеї схеми лежать старі 
генеалогічні ідеї московських книжників і політиків, і в своїм практичнім 
переведенні вона калічить та в фальшивім світлі представляє не тільки істо
рію українського, а так само і великоруського народу, але се не перешко
джає їй панувати всевласно. Починаючи від передісторії Східної Європи 
та слов’янської колонізації, вона переходить потім до Київської держави, 
включає її історію до другої половини XII в., перескакує потім до В[еликого] 
князівства] Володимирського, потім до Московського і слідить історію 
Московської держави, потім імперії. З  історії українських та білоруських 
земель беруться деякі важніші епізоди (як Галицька держава Данила, сфор
мування В[еликого] князівства] Литовського, унія його з Польщею, церковна 
унія й релігійна боротьба, війни Хмельницького й злука України з Моск
вою), а в університетських курсах і зовсім поминаються (оскільки не бува
ють предметами спеціальних курсів — дуже рідких, зрештою), щоб не за
громаджувати такими відступленнями курсу й не нарушати прозорості основної 
теми — еволюції державного життя, з якої виросли сучасні політичні й суспі
льні або культурні відносини Росії й великоруської суспільності. В результаті 
історія України від XIII—XIV  віків зістається або вповні, або в дуже значній 
мірі — майже вповні поза межами університетської науки. Спеціальні курси 
ніколи не обіймали її цілості, так що приходилося її схему аж тепер наново 
уставляти й аргументувати. Наслідком того, що історію Київської держави

*  "История есть повествование о достопамятных событиях" — учили нас в гимназии; 
„история есть народное самосознание", — учили нас в университете", — починав свій 
університетський підручник "Русскої Історії" Бестужев-Рюмін (1872). По перебутій ка
мпанії "історичного матеріалізму" ся друга дефініція звучить для нас майже так само арха
їчно, як і перша.

Див. мою статтю "Звичайна схема "русскої" історії [й справа раціонального укладу істо
рії] східного слов’янства"(в академічному збірнику "Статьи по славяноведению", т. 1,1904).
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привикли бачити в ролі вступу до "русскої історії", історія України представ
лялася якимсь безформеним обрубком, який в очах одних мав бути виведе
ний на сцену в X IV —X V  вв., в очах інших — в X V I—XVII вв., і коли не 
дальше як три роки тому я шукав видавця для свого начерку української 
історії, де ся історія розпочиналася від передісторії української території й 
включала огляд Київської держави, така ідея — включення княжого пері
оду в круг української історії — показалася настільки єретичною людям, 
призвичаєним до прийнятих схем "русскої історії", що я не міг навіть знай
ти видавця для такої незвичайної історії. Референт історичних видавництв 
одної з фірм щиро висловив мені своє переконання, що така концепція 
української історії може стрінутися з занадто сильною опозицією зі сторо
ни наукової критики і фірма не може прийняти на себе отеє видання.

Я позволив собі навести сей свіжий приклад, щоб ілюструвати ті не
звичайні впливи, які мають подібні наукові схеми. З  становища історично
го розвою не може бути нічого логічнішого, як сполучення історії київських 
часів (на Україні) з пізнішим історичним життям українських земель, і од
наче історична мисль уперто йшла круговою стежкою і заперечувала навіть 
можливість такого переходу. Правда, коли ся зв’язь була представлена 
конкретно (в моїм начерку української історії), таке представлення не стрі
ло такої різкої опозиції, як можна було надіятися, і я певний, що спопуля
ризована рядом популяризаторів схема української історії як цілості, що 
обіймає всі часи історичного життя українського народу, дуже скоро здава
тиметься чимсь зовсім логічним і простим — такою, як вона в дійсності. 
Але яку шкоду терпіла історична наука наслідком такого нерозуміння зв’язі 
й цілості історичного розвою! Українська історіографія мала те щастя, що їй 
не бракувало поза цеховою, так би сказати, наукою дослідників таланови
тих, енергічних, які, ведені чи то прив’язанням до минувшості свого народу, 
чи незвичайним інтересом певних моментів в історії України, інтенсивно 
працювали над її історією й дуже багато зробили для зрозуміння певних 
сторін чи періодів її історичного життя. Згадати хоч би Костомарова, 
Лазаревського й інших не університетських істориків. Історичні досліди 
Антоновича також концентрувалися переважно в сфері, не обнятій його 
університетськими курсами (суспільна й культурна історія України під 
польським режимом — се праці, зв’язані з його діяльністю в Київській 
археографічній комісії, а не з університетом). Але між сими, в значній мірі 
обробленими партіями зіставалися прогалини, через які й сміливіші дослідни
ки не відважилися перекинути мостів*, а через се й зрозуміння історичного

*  Не дальше, як 15 літ тому, з уст такого висококомпетентного чоловіка, найбільшого 
українського історика того часу — проф. Антоновича я чув переконання, що українська 
історія має ще занадто великі прогалини, аби могла бути представлена науково як цілість.
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розвою не могло бути. З  другого боку, виключення української історії зі 
сфери університетської науки, засудження її на аматорські досліди й оброб
лення, та неуважність до неї фахових кругів мало своїм наслідком ту, дуже 
некорисну прикмету, що не було тут того наукового регулятора, яким тепер 
все ще майже виключно являється академічна наука, не було вироблено 
критично-методичних критеріїв, не заложено було міцних підвалин джере
лознавства, передвступної критики. Через те не тільки в ширшій публіці 
поруч праць дійсно наукових оберталися або й відсували на дальший план 
ті наукові праці, фабрикати зовсім не наукові, плохі компіляції, з провідни
ми ідеями дуже сумнівного характеру, а і в наукових кругах українська історія 
зіставалася землею незнаемою і ні для кого не інтересною, аматорсько- 
дилетантською сферою, з котрої перше-ліпше чортовиння можна було уда
ти за вповні науковий фрукт, і навпаки*.

Так само як на історіографії, затяжіла традиційна схема "русскої істо
рії" на історії права. Право київське включене в поняття науки "історії рус
ского права", в якій се київське право стає предком, попередником права 
московського, а з того розвивається право імперії. Правні ж підстави 
українського життя в пізніших століттях зіставалися без роз’яснення. До
перва останніми часами почали заходити в сю сферу розсліди над правом 
Вел[икого] князівства Литовського, що розвивало спадщину старого київсь
кого права в X V —XVI вв. Але те, що було спеціальною власністю права 
українських земель сих століть, до сих часів майже не було предметом науко
вого розсліду. Облогом лежить право пізніше, XV II—XVIII вв., навіть 
державне, не кажучи про цивільне або карне, хоч як воно інтересне, не 
тільки для нас, українців, а і для всякого історика-соціолога чи правника. 
Як оригінальним, сильним, колоритним явищем була козаччина, так незви
чайно інтересний процес творчості, яким суспільність, нарід, викинений з 
старих шин стихійною силою нашого великого соціального перевороту, на- 
борзі, експромтом творив форми державної й суспільної організації, комбі
нував і приладжував до потреб нового життя, приватного й публічного, 
елементи права звичаєвого, традиції старого права і впливи чужих, новіших 
правних систем, і як потім елементи свійські, не сформульовані докладно, 
не скодифіковані, слабли, забивалися, відсувалися впливами чужих кодек

*  Не дальше як десять літ тому в Московськім університеті, украшенім першими світ- 
лами російської історичної науки, була прийнята pro venia legendi лєкщя про початки Хмель
ниччини, оперта вповні на такій псевдоісторичній фантазії, як оповідання Величка. Не 
знаю, чого тут більше показалося: чи незнання, чи легковаження української історії. Правда, 
лекція була щедро полита офіціозно-патріотичною російською підливою, але се не може 
оправдати недбальства чи легковаження перших вимог історичного знання зі сторони про
фесорської колегії.
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сів (Литовського статуту, німецького міського права, законодавства Ро
сійської імперії). Тим часом донині, окрім кількох розвідок до відносин су
спільних, ми не маємо нічого на сім полі, хоч пережитками права Гетьманщи
ни, які досі обов’язують на Україні лівобічній, російські юристи займалися 
віддавна (розвідки Даневського, Боровиковського, Квачевського — про 
місцеве право Чернігівської й Полтавської губернії — й загальні курси 
цивільного права Росії).

Але годі! Я не буду далі переходити одну по одній інші галузі україно
знавства, щоб констатувати занедбання її зі сторони офіціальної науки, зі 
сторони вищої школи та виказувати ті шкоди, які приносило з собою се 
занедбання. Я піднесу тепер натомість, що таке занедбання ріжних галузей 
українознавства сумне й шкідне не тільки з становища українського — з 
погляду українців, які хотіли б мати спромогу ближче пізнати свій край і 
нарід, його сучасність і минувшість, а і з погляду загальнонаукового. Жит
тя українського народу записало занадто довгу сторінку в книзі історично
го розвою народів, щоб її можна було викинути чи проминути без шкоди 
для прагматичної зв’язі, для зрозуміння розвою й обопільних впливів по
дій. Історія Східної Європи не розв’яже або розв’яже хибно багато питань 
з сеї історії, не розпоряджаючи відповідним знанням історії України або 
орудуючи хибними поглядами, утертими й не провіреними загальниками. 
Так само буде з істориком культури, з філологом, з фольклористом, етно
логом, економістом, який візьметься за якесь питання, де буде грати ролю 
Україна, український нарід, його культурна історія, припустим, чи сучасне 
економічне життя. Не маючи докладних дат щодо України або маючи відо
мості невірні, неповні, недокладні, вони мусять або відступати, пасувати 
перед деякими питаннями, або надроблювати, за браком докладних дат, 
здогадами та гіпотезами. І мати таке провалля на своїм науковім полі заступ
никам тої чи іншої наукової галузі зовсім невигідно й неприємно.

Се відчували вже здавна й не раз ріжні дослідники, яким приходилося 
в своїх розслідах заходити на поле українознавства, і така аномалія — що 
в Росії нічого не робиться офіціальною, академічною наукою для висвіт
лення ріжних сфер знання, зв’язаних з величезним народом, який входить 
в її склад та його територію, колола їм очі. П ’ятдесят літ тому один з право- 
вірніших репрезентантів офіціозної російської науки академік Поґодін, на
дибавши на питання про відносини пам’яток староруського письменства до 
української мови й не знайшовши докладного вияснення тих відносин в 
сучасній філологічній літературі, писав: "малороссийского наречия мы до 
сих пор, к стыду своему, основательно не знаем, хотя и имеем профессоров 
для всех славянских наречий"*.

*  Исследования, VII, с. 426.
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Дійсно, факт, що по російських університетах викладається історія, істо
рія літератури, мова сербська, болгарська або чеська, а не викладається ані 
мови, ані літератури, ані історії, ані права й т.ін. українського народу, най
більшого з слов’янських народів по великоруськім і йому найближчого, най
тісніше зв’язаного історичними обставинами й сучасними відносинами, — 
се розуміється, аномалія нечувана, неможлива. Що академічна наука в Росії 
не робить нічого для пізнання великого народу, якого п’ять шостих мешкає 
в Росії, й не чинить ніяких старань, аби ввести в круг академічних викладів 
і занять дисципліни, йому присвячені, — се факт, якому, мабуть, трудно 
підшукати пару. В академічних кругах прийнято старатися, щоб предмети 
навіть найбільше занедбані, далекі, чужі, екзотичні, по можності не лиша
лися "без хазяїна", без імпульсу, який дає предмет існування спеціальної 
катедри, інституції й т. ін., як не в тій, то в іншій державі. А в російських 
університетських кругах справа українських курсів лежала собі нерухомо 
до нинішнього дня, і при тім заступники сих кругів робили таку міну, якби 
в тім не було нічого незвичайного. А коли тепер університетська молодіж і 
суспільність виступила з жаданнями таких курсів, сі жадання трактовано 
здебільшого як не знати які жадання незвичайні, екзотичні, для інтересів 
університетської науки сторонні та чужі. І не на користь їх випадає порів
няння відклику до "нашего стыда" старомодного московського історика з 
становищем сучасних репрезентантів університетської науки.

Тим більше, що сей відклик "к нашему стыду" має повне значіння. Коли 
ми дивимося на державу не як на антрепренера для удержання поліції і 
військових команд, а як на культурну інституцію, яка взаміну за ті повно- 
власті, які бере на себе, й за ті фонди, які дістає від людності, від своїх 
членів-горожан, бере на себе й обов’язки пильнувати економічного та куль
турного поступу тих суспільних клас і народів, які входять в його склад, — то 
се виглядає гірше, ніж дивно, як для народу, який несе на собі більше як 
четверту частину державного бюджету*, правительство не уважає потріб
ним нічого зробити для його пізнання й самопізнання, ігноруючи його істо
рію, мову, літературу й т.ін., а ті, що стоять до сеї справи найближче, що 
мають у своїх руках, так би сказати, ключі до університетської науки, мовчки 
або й голосно уважають такий порядок речей нормальним.

Правда, власне з сих кругів можна почути тепер часом голоси, які вину 
такого занедбання українознавства хочуть звалити на кого іншого, а власне

*Див. статтю Н.Соколова "Украина в государственном бюджете России" ("Украин
ский вестник", №  2). По його обчисленні Україна дає державному бюджету звиш 
500 міл[ьйонів] рублів річно, коло 26% всіх державних доходів, і при тім являється най
більш вірним і певним податником, а дістає з державного бюджету коло 280 тис[яч], 
15% з загальної суми видатків.
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на саму українську суспільність, на брак у ній серйозних інтересів до своєї 
минувшини, до свого культурного розвою*. Але сі докори, якби навіть були 
оправдані, можуть мати вагу в устах чиїх-небудь, тільки не репрезентантів 
академічних кругів, тих держителів ключів від університетської науки, і то 
якраз по університетах полудневих, на українській землі. Коли тутешні 
професори, зовсім чужі для місцевого життя, прислані з якихось велико
російських університетів (як то практикувалося й практикується часто), 
позбавлені всякого інтересу для місцевої історії, культурного ЖИТТЯ Й Т .Д ., 

або й місцеві люди, але з тих, що стараються наперед очистити себе з 
усякого підозріння в якімсь місцевім "патріотизмі", — умисно чи навіть і 
неумисно в своїх викладах, семінарах і т.д. ведуть університетську моло
діж куди-інде, роздають теми з історії чи письменства московського, а на 
українські теми крутять носом, то дивне се жадання їх до університетської 
молодежі, аби вона йшла не за їх проводом, а проломом против них. Аби 
вона сама вела себе науці, не маючи помочі зі сторони професорів, які 
часто за браком всякого ознайомлення з українською галуззю своєї дис
ципліни й не можуть нічого допомочи студентові, який хотів би замість 
Нила Сорського чи Иосифа Волоцького зайнятися якимсь старим україн
ським письменником.

Ні, стидати передовсім треба тут кого іншого, а не українську суспіль
ність, відсунену від усяких просвітніх і наукових інституцій — позбавлену 
можності використовувати їх для наукового самопізнання. Репрезентанти 
офіціальної російської науки повинні з поважанням похилити голову і пе
ред тим, що зроблено для української науки, не тільки без помочі зі сторо
ни тої офіціальної науки, а навіть против її впливів, против всеї офіціальної 
тенденції — зробити українську народність непомнящим родства Іваном. 
Там, де правительствена політика давала якусь точку опертя для наукового 
розвою українознавства, українська суспільність вміла її використати. І по
винно бути "стидно" тим, хто бере на себе провід, управу й опіку над звиш 
25-мільйоновою людністю Росії, що українська суспільність завдячує пер
ші курси української історії українській катедрі, заснованій австрійським 
правительством у Львові; що по ріжні праці по історії, літературі, мові му

*Див. працю Истрина "Из области древнерусской литературы", т. V ("Ж[урнал] 
Министерства] н[ародного] п[росвещения]", 1905, VIII, с. 234): "В свое время, когда 
открывали в Одессе при историко-филологическом обществе византийско-славянское 
отделение, я призывал прикосновенных людей изучать малорусскую литературу, но — 
увы! — никто до сих пор не откликнулся. Да, ее не изучают. Малорусские журналы 
наполнены статьями по X V I—XVII веку, но ни древний период, ни более новый не нахо
дят себя, за ничтожными исключениями, серьезных исследований. Причина лежит вовсе 
не в политическом положении Малороссии, на которое любят ссылаться украинцы, а в 
том, с одной стороны, что иные не умеют изучать, а с другой — еще не ясно, что изучать".
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сить вона звертатися до видавництв закордонних; що взагалі осередком 
наукового руху українського в останніх часах стало заграничне Наукове 
товариство імені Шевченка, підпомагане (правда, що також дуже скупою 
рукою) правительством австрійським, на яке вішають собак за його против- 
слов’янську, противрусинську й всяку іншу політику репрезентанти офіціаль
ної "народності" в Росії, а правительство російське — сей ідеальний опікун 
покривджених і упосліджених — займалося тільки заборонами тої загра- 
ничної наукової української літератури, від давніх цензурних до останніх 
митових.

Та інтенсивна і, як на свої скупі матеріальні засоби, — незвичайно успі
шна, повна самовідречення робота українських учених, зібраних в Науко
вім товаристві імені Шевченка, зістанеться на віки вічні проречистим 
свідоцтвом против усіх тих, які схочуть кидати якісь закиди недбальства, 
нездарності, індиферентизму до своїх наукових і культурних інтересів на 
голову цілого українського суспільства, цілого народу. Заразом — свідоцт
вом того занедбання й упослідження, яке терпіли культурні інтереси україн
ського народу в Росії й знаходили в нижчій, шляхтою й єзуїтами задавле
ній Галичині той захист і ґрунт, якого не могли знайти

на нашій славній Україні,
на нашій — не своїй землі.

І так ся сторона питання представляється, думаю, по всім сказанім вповні 
ясно. Ріжні галузі українознавства повинні бути введені в круг університет
ської науки, університетських викладів. Вони повинні дістати органи свого 
розроблення в виді університетських катедр. Сього вимагають інтереси науки 
взагалі, якій се зовсім не виходить на добре, коли ріжні сфери наукового 
знання, зв’язані з українським народом чи українською територією, пред
ставлятимуть пустопорожні або слабо оброблені, ріжним чортополохом 
вкриті простори. Сього вимагають ще ближче інтереси ріжних "русских" 
наук, включених в університетські програми, як "русский язык и литерату
ра", "русская история", "русское право", що все будуть кривобокими калі
ками, доки не буде висвітлено відповідно український язик, літературу, істо
рію, право і т.д. Сього вимагають, далі, наукові інтереси, наукова цікавість 
української університетської молодежі, яку виховують і учать російські уні
верситети. Сього вимагають культурні інтереси українського громадянства 
Росії і вкінці — сама репутація Росії як культурної держави, в котрої склад 
входить 5 /6  української людності й території — коло 750 тис[яч] 
квадр[атних] кілометрів і до 30 мільйонів душ сеї людності.

А що неможливо жадати, аби курси з ріжних галузей українознав
ства читалися по всіх університетах Росії і щоб по всіх університетах були 
для них спеціальні катедри, то, значить, сю потребу в українських катед-
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рах і курсах повинні в першій мірі задоволити ті університети й інші вищі 
школи, які стоять на українській території, бо тут українські дисципліни 
матимуть особливо живе й жизнене значіння, зв’язані тисячними нитка
ми з місцевим життям й місцевими інтересами, притягатимуть до себе 
живу увагу академічної молодежі. В Петербурзі чи Москві можуть бути 
або не бути катедри для української історії, язика, літератури й т.ін., але в 
університетах Київськім, Харківськім, Одеськім і по ріжних інших ви
щих школах тутешніх вони доконче повинні бути. Тутешні університети й 
вищі школи в першій лінії повинні забезпечити й наукове розроблення 
ріжних галузей українознавства, й їх научання, виклади. Коли неможли
во, щоб кождий з сих університетів, не кажучи за інші вищі школи, зараз 
мав повний круг українських катедр, давав повну систему викладів з ріж
них галузей українознавства, то треба принаймні, щоб кождий з них мав 
невідмінно катедри й виклади з усіх найважніших, основних українських 
дисциплін (так само й інші тутешні вищі школи). Інші — другорядні, так 
би сказати, галузі українознавства можуть бути поки що поділені між 
тутешніми університетами, так щоб все-таки всі разом вони заступали 
в с і галузі українознавства, які повинні ввійти в круг університетської 
науки (нижче поговоримо про те, які саме), і ні одна з них не зіставалася 
без органу, без катедри, "без хазяїна". Приміром, коли вийде так, що не 
можна викладати в усіх тих університетах української етнології й архео
логії, фольклору чи помічних історично-філологічних наук (палеографії, 
дипломатики й археографії), то вистане поки що, коли народна словесність 
українська (фольклор) матиме катедру в Харкові, етнологія — в Києві, 
а дипломатика — в Одесі, і студент чи взагалі чоловік, що хоче приго
туватися до наукової діяльності в певній сфері, може поїхати на семестр 
чи два до того університету, де викладається якийсь предмет, котрого 
він не міг послухати в своїм університеті. Такі перелети студентів в Росії 
взагалі не практикувалися, завдяки казенній одноформності універси
тетських програм, мертвоті університетського наукового життя взагалі 
та умисним утрудненням таких переходів. Але в німецьких університе
тах, де нема одностайних шаблонів, де кождий університет сам тво
рить, розширяє свою програму, відповідно до потреб, наукових сил і 
т.д., — там такі переходи широко практикуються людьми з серйозні
шими науковими інтересами.

Лишаючи на боці всяку політику, а ведучися об’єктивними інтересами 
науки, ніхто не поставить яких-небудь аргументів против сього постулату — 
заведення катедр з ріжних галузей українознавства по університетах Укра
їни. Всякий аргумент против сього жадання буде вже політикуванням, до
мішуванням до інтересів наукових, культурних, котрим повинна служити 
вища школа, мотивів поліційного, централістичного, обрусительного харак
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теру. Можуть бути певні практичні перешкоди чи трудності — про них 
будемо говорити нижче, але не може бути ніяких аргументів принципіаль- 
них, "по существу".

В Росії, зрештою, поняття "політики" звичайно буває досить неясне, і 
навіть більше — "політикою" називається те, що не має в собі ніякої полі
тики, що служить тільки об’єктом державної чи адміністраційної політики, 
та через своє активне чи пасивне сопротивления тій державній політиці 
набирає політичного значіння, стає політичним чинником. Виходить полі
тика навиворіт, lucus a non lucendo. Політикани закидають "політику" тим, 
що противляться їх політиканству й хочуть оборонити від нього, від його 
руїнних впливів певні сторони свого життя. Вони переносять на політичний 
ґрунт дискусії, які в очах об’єктивного свідка не повинні мати в собі нічого 
політичного. Правда, що се так не тільки в Росії, а й скрізь, де держава 
починає робити політику національну чи релігійну, творить собі державну 
національність чи державну релігію та починає її ширити чи розвивати кош
том інших.

Я вважав потрібним пригадати се, перше ніж сказати, що й друга по
ловина питання — заведення викладів по університетах та інших вищих 
школах на Україні на українській мові, коли глянути на нього очима об’єк
тивними, свобідними від політиканських, наперед повзятих гадок, — та
кож являється вповні ясною, натуральною і ніяких принципіальних закидів 
против себе не повинна викликати.

Українська народність існувала й існує, не видумана, ані сотворена ні 
нами, ні нашими предками. її зародження виходить за всякі історичні гра
ниці, в далекі часи диференціації слов’янства, а дальший процес її форму
вання був так само ділом не якихось свідомих чинників, а сліпих, стихійних 
сил — впливів географічних, колонізаційних, економічних, політичних обста
вин в їх ріжних комбінаціях і перехрещеннях. Раз зазначившися, сума 
прикмет, яка ділила українську народність від інших ближчих народностей, 
мала тенденцію зростати, ставати все виразнішою в процесі розходження, 
дивергенції етнографічних чи національних родів. Відколи ся народність 
стала свідомою своєї окремішності народної, своєї індивідуальності, — 
інстинкт самоохорони наказував їй хоронити сю індивідуальність, берегти 
її від знищення й занепаду та розвивати її внутрішній зміст. Сей інстинкт 
самоохорони каже нам тепер, коли ся народність виходить зі стану летаргії, 
в якім держали її заборони й репресії, пильнувати її дальшого всесторон- 
нього розвою, як не хочемо засудити її на розклад і смерть. І одним з основ
них постулатів, таких, що найбільше природно й логічно випливають з стрем- 
лінь до розвою своєї народної індивідуальності, являється культура мови 
як першої прикмети народної окремішності й покажчика культурної варто
сті народу.
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В теперішніх часах, коли не стало старих універсальних культурних мов, 
і кожда народність на своїй мові старається розвинути культурну роботу, 
потрібну для задоволення своїх культурних потреб, і на своїй мові мати 
весь культурний запас, потрібний для житгя й розвою своєї суспільності, — 
ся культура мови стає питанням життя і смерті, "бути чи не бути" національ
ного існування. Від рішення сеї задачі залежить, чи певний нарід перехо
дить в категорію націй культурних, чи зістається на становищі народностей 
нижчих (minderwerthige), які власними культурними засобами можуть за
довольняти тільки нижчі культурні потреби своєї суспільності, а для задо
волення вищих мусять звертатися до культури чужої, до чужої мови, до 
чужих інституцій. І кожда народність, доки тільки чує в собі сили, — сві
домо і навіть несвідомо, ведена стихійною силою інстинкту, буде все йти до 
того, щоб розширити сферу й границі своєї культури (кажу не про терито
ріальну, а ідеальну сферу — обхоплення можливо широких областей куль
турного життя й його проявів) та піднести рівень, інтенсивність, якість сеї 
культури. І доки сі заходи народу коло піднесення своєї культури не зачіпа
ють інтересів інших народностей, не робляться коштом їх, вони вповні за
конні й похвальні. Навпаки, всякі змагання зі сторони чи правительства, чи 
суспільності задержати культурний розвій якоїсь народності, умисно за
тримати її на становищі нижчої культури, щоб її коштом, її засобами роз
винути культуру свою, являється надужиттям, визиском, актом насильства 
над благороднішою сферою людського життя, гріхом супроти людських 
інтересів і людського духу. Против нього повинна боротися всіма силами 
не тільки заінтересована народність, не допускаючи спихнути себе сило
міць на степінь нижче культурних, нижчих народностей, але повинні б такі 
надужиття стрічати осуд і ганьбу всякого культурного чоловіка, коли б сфера 
етики особистої не була досі так різко відграничена від етики класової або 
національної. Все ж таки й тепер в очах об’єктивного свідка і цінителя такі 
змагання до визиску слабших народностей не можуть не стрінутися з різ
ким осудом.

Одним же з основних питань з становища тої культури мови і повно
ти національного культурного життя являється справа вищої науки на 
даній мові. Доки якийсь язик не доступив до вищої школи, доки він не 
служить органом викладів університетських чи інших вищих шкіл, доки 
він не став знаряддям наукової роботи в викладі і в книжці, доти суспіль
ність, народність, що говорить тим язиком, буде чути себе на становищі 
"нижчої", культурнонеповноправної народності. Вона буде підозрівати у 
всіх такі зневажливі поняття про неї — що її не вважають за культурну 
народність, а її мову — за культурну мову. Академічна, університетська 
наука на даній мові дає певне свідоцтво культурності, притискає печатку 
( cachet) культурної повноправності даної народності в очах сучасного
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чоловіка. Незалежно від великості тої народності, міри її політичних, еко
номічних, культурних сил, практичних чи духових талантів, вона чує тоді 
себе культурною нацією й почуває за собою моральне право і від інших 
жадати таких же відносин до себе — щоб її поважано й трактовано, як 
культурну націю, культурнорівноправну з іншими. І тому ми бачимо зі сто
рони всіх народностей, які доходили на наших очах або доходять іще й досі 
своїх національних прав чи репутації культурної народності, змагання до 
того, аби мати свою вищу школу, з викладами на своїй мові, а коли се 
неможливо, то принаймні — виклади деяких предметів на своїй мові по 
університетах.

У вкраїнської суспільності сі змагання мають уже досить довгу історію. 
Лишаючи на боці заходи коло українських (русинських) катедр у Львівсь
кім університеті за ціс[аря] Иосифа, вже в 1848 р. прокидається ідея пере
творення Львівського університету на університет український; а хоч план 
сей потім заглох, то все-таки від 1848 р. справа українських викладів і 
катедр в університеті Львівськім, а потім також і Чернівецькім стала жи
вою й реальною. Вона не переставала живо інтересувати українську суспі
льність і посувалася наперед, хоч і дуже поволі, стрінувшися з опозицією 
beati possidentes. У Львові поляки хотіли заховати, ліпше сказати — надати 
виключний польський характер Львівському університету, утраквістичному, 
українсько-польському в ідеї. В Чернівцях професорські круги зависно 
стерегли німецького характеру свого університету. Зрештою, в Чернівець
кім університеті український елемент був досі занадто слабкий, щоб ви
ступити скільки-небудь сильно в сій справі. Навпаки, університет Львів
ський став ареною завзятої боротьби між академічною молодіжжю й 
суспільністю українською з одного боку, і польською професорською кор
порацією, шовіністично настроєною частиною польської молодежі й поль
ською суспільністю — з другої сторони. Українська сторона домагала
ся в принципі заснування осібного українського університету, а поки се 
наступить — дальшого творення паралельних українських катедр по 
всіх головних предметах університетського курсу. Польська сторона 
стала на становищі охорони польського stanu posiadania, уважаючи одна
ково нарушениям свого польського володіння і заведення нових катедр 
українських, і план заложення осібного українського університету.

Та хоч які невеликі були дотеперішні здобутки австрійської України на 
сім полю, але й ті десять українських катедр, що до сих часів здобула вона, 
а ще більше — завзята боротьба за український університет, що розгоріла
ся в останніх літах, — не переставали підогрівати українців російських в 
свідомості потреб університетської української науки. Свідомість ся ви
пливала вповні логічно вже з самих змагань за повноту національного куль
турного розвою й життя. Свідома частина української суспільності стала
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на становищі такого повного національного розвою в останніх десятиліттях 
зовсім виразно. Але існування вже готових українських катедр по той бік 
Збруча і завзята боротьба за повний український університет, що виникла 
там, не можуть не служити імпульсом для аналогічних змагань російських 
українців. Те, чого добилася вже й чого добивається невеличка частина 
українського народу, поставлена в далеко гірші обставини економічні, куль
турні й ріжні інші, як може не бути предметом домагань величезної україн
ської людності Росії? І як тільки з ’явилася спромога добиватися взагалі 
чого-небудь українського, так зараз виплило наверх домагання вищої нау
ки на українській мові, а передовсім — українських викладів по універси
тетах України з предметів, найбільше інтересних з національного станови
ща (мови, літератури, історії).

Що можна противставити сьому домаганню? Доводити неможливість 
таких курсів принципіально, з наукового становища, нема чого й думати, 
коли по австрійських університетах виклади на українській мові з українсь
кої історії, літератури, язика, права ведуться десятками літ, вповні успішно, 
на висоті наукового рівня тих університетів. Можуть бути практичні пере
шкоди, які легко можна обминути, коли не буде неохоти до сього жадання 
в компетентних кругах; про них я говоритиму нижче. А поза тим можна 
виступати против домагання українських викладів як взагалі против всяких 
домагань в сфері українського культурно-національного життя. Жадання 
українських викладів на університеті становлять таку органічну частину 
українського культурного розвою, що боротися з сим жаданням — зна
чить боротися з змаганнями українців до свого культурного розвою, куль
турно-національного життя. Отже можна говорити — як і говориться, що 
заведення українських викладів, українізація вищої школи на Україні шкід
ливо відіб’ється на науковім житті, на культурі "общерусской", себто вели
коросійській, бо відтягне від неї сили українські. Можна повторяти старі, 
затаскані фрази про те, що українство не має підстав для національного 
культурного життя і змагання до тої вищої культури штучно роздмухані 
купками українських фантастів і т.д. І таке балакання буде ще, певно, довго 
повторятися серед людей взагалі неприхильно настроєних до українського 
культурного руху.

Та можна вірити тим фразам чи ні, але на підставі їх ставити перепони 
українському культурному рухові, а зокрема домаганням вищої української 
науки — се значить робити насильство над живим життям суспільності, 
над її правами й органічними потребами. Хто може жадати від української 
суспільності, аби в інтересах розвою великоросійської культури вона зрек
лася свого власного культурного життя й розвитку? Хто має компетенцію 
відмовити українській суспільності морального права на певні національні 
постулати або оголосити їх штучними, а не реальними, коли вони виплива
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ють логічно зі змагань до розвою своєї народності, даної, витвореної тися
чолітнім процесом?

Коли тисячі студентів-українців домагаються від своїх університетів, 
щоб вони подавали їм науку певних предметів по-українськи, — се ж для 
об’єктивного ока, незасліпленого "посторонними соображениями", повин
но вповні рішати діло. Відзиваються люди, котрих інтересам повинний в 
першій лінії служити університет; відзиваються не з якимсь екстравагант
ним жаданням, а вповні зрозумілим, логічним, з становища культурного 
розвою сеї самої університетської молодежі і тої суспільності, яку вона ре
презентує, — вповні оправданим, законним. Робити якісь перешкоди для 
здійснення сього жадання, висувати якісь трудності, виявляти йому неспів- 
чуття своє — значить політикани™, вносити в ясну й чисту культурно- 
наукову справу елементи національного шовінізму чи поліційних заходів; 
значить політику виразних заборон українського національного життя за
міняти системою дрібних загорож і перешкод. Професорським корпораці
ям та університетським кругам така роля, безусловно, не личить.

Аргументують дуже часто против домагання українських викладів тим, 
що в університетах Росії виклади мусять іти тільки на державній — росій
ській мові і заведенням ріжноязичних викладів нарушається універсальний 
характер університетської науки. Університетські виклади, мовляв, мусять 
бути приступні для всіх студентів, а се можливо тільки при державній, ро
сійській мові. Склад студентів по університетах України не одностайний 
український, а мішаний, і се ставить непоборені перешкоди українським 
викладам.

Я умисно навів сі аргументи вкупі, так як звичайно їх висловляють, 
один одним підпираючи. Очевидно, самі їх речники відчувають, що аргу
менти слабкі, тому подають їх не поодиноко, окремими прутами, а зв’язані 
в пучок, з тою надією, що так їх тяжче буде переломити. І що сі аргументи 
так часто повторяються, коли заходить мова про українські виклади, найліп
ше показує, як трудно знайти який-небудь важкий аргумент против них, 
коли приходиться помагати собі аж такими несерйозними, нестійними ар
гументами.

Справді, що варт аргумент, що наука в університеті мусить вестися на 
мові державній, спеціально — в Росії на російській? Хіба в часах найбіль
шого напруження абсолютизму в Росії, в другій чверті і в середині X IX  в. 
не було німецького університету в Дерпті, польського в Вільні й Варшаві? 
Сі іноязичні виклади покасовано, коли на школу взагалі в бюрократичних 
кругах стали дивитися як на знаряд "обрусения", національної нівеляційної 
політики. Але, мабуть, ніхто не буде доводити, що такий погляд на школу — 
се невідмінний атрибут державності. І коли в правительствених поглядах на 
школу і шкільну систему взагалі тепер попущено досить багато з давнішої
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системи абсолютної одноформності, з виключення місцевих мов і місцевих 
дисциплін, то чому ж в приложенні до вищої школи не можна говорити 
зовсім серйозно і резонно про заведення викладів українських, польських 
чи яких інших? Говорити, що університетська наука мусить вестися тільки 
на державній мові — се хіба показувати повне власне незнання або рахува
ти на незнання публіки. Чи ж не бачимо цілих університетів, де наука ве
деться на місцевих мовах, а не на державній? В сусідній Австрії державна 
мова німецька, але чехи мають чеський державний університет, поля
ки — польські, русини й румуни — виклади ріжних курсів по-українськи, 
румунськи. Справа викладової мови школи — чи нижчої, чи вищої — не 
залежить від питання про державну мову й мусить рішатися з становища 
освітніх і культурних інтересів місцевої людності.

Щодо універсалізму університетської науки, то з формального боку 
щодо викладової мови вона стратила сей універсальний характер давно- 
давно, з того часу, як місце одної універсальної наукової мови — латин
ської — зайняли ріжні культурні язики. В середніх віках студент слухав 
науку на одній, латинській мові однаково в Англії, Німеччині, Італії й по 
західно-слов’янських землях. Тепер, їдучи в Німеччину, він слухає ви
кладів німецьких, у Франції — французьких, і не буде нічого дивного, 
коли і в границях тої самої держави не буде одностайності в університет
ській науці, в викладовій мові. Одностайність політична не зв’язана зо
всім з одностайністю культурною, а шкільна мова, очевидно, належить 
до сфери культури. Нікого не дивує і не вражає, коли студент, прослухавши 
один-два роки українські або польські виклади у Львові, їде на рік до 
Праги й слухає викладів чеських, їде до Відня й слухає німецьких, так 
само як, поїхавши до Парижа, слухав би французьких, а в Петербурзі — 
російських. Се його діло — їде туди, куди тягнуть його якісь інтереси чи 
справи, і коли він розуміє викладову мову тамошню, то не має ніяких 
трудностей, а ні — то їде туди, де порозуміє. З  того часу як універсальну 
наукову мову заступили ріжні культурні мови, від самої людини зале
жить се — знанням культурних мов розширяти сфери, з яких збирає 
вона для себе культурний матеріал, і сим осягається універсалізм, а не 
піклуванням про одноформність в границях якоїсь держави і штучне роз
вивання в них державної культури чи мови.

Ріжноязичні виклади, як певного роду компроміс культурних потреб 
ріжних народностей, що залюднюють певний край, або компроміс культур
них потреб місцевої народності з інтересами державної народності, державної 
культури, поставленої під особливу опіку правительством, — практи
куються тепер дуже часто. Компроміс першого порядку неминучий, коли 
певну країну залюднює кілька народностей в досить сильно вираженій про
порції, а нема спромоги завести для них осібні університети. Компроміс
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інтересів державних з культурними інтересами місцевої людності виходить 
з хибного принципу особливої протекції державній культурі коштом роз
вою культури народностей недержавних, і тому не має такої реальної по
треби під собою, як компроміс в інтересах місцевих народностей. Але чи з 
тих, чи з сих мотивів ріжноязичність університетських викладів — явище, 
практиковане широко і само по собі ані не шкодить інтересам університет
ської науки, ані не вносить якогось небажаного ферменту в студентські чи 
професорські круги. Вона, щоправда, не завсіди може нейтралізувати націо
нальні ферменти, коли заступники одної національності і в університетсь
кій сфері штучно держать "в чорнім тілі" заступників другої, противляться 
відокремленню іноязичних катедр в осібні факультети і т.ін., але не ріжно
язичність викликає сей фермент.

І в практичнім своїм переведенні вона зовсім не така страшна. Допуска
ються до університетських викладів ріжні місцеві мови або місцева мова чи 
кілька місцевих мов поруч державної. Місцевим людям, при спільнім жит
ті, в нормальних обставинах, місцеві мови до певної міри звісні. Коли нема 
якоїсь спеціальної ворожнечі, умисного нехтування одної народності дру
гою, місцеві студенти можуть користати з викладів на ріжних місцевих мо
вах. Звичайно ж, на практиці буває, що всі головні, обов’язкові предмети 
факультетських програм викладаються на якійсь одній мові — чи то 
буде державна мова, чи одна з місцевих, котра з якихось причин зайняла 
місце основної університетської мови. Поруч сеї основної мови виклада
ються на другій мові певні курси — чи то присвячені дисциплінам, так би 
сказати, національним (мові, літературі, історії, праву даної народності), 
чи то паралельні курси з найбільш основних предметів програми, щоб сту
дент другої народності міг вислухати на своїй мові бодай головніші предме
ти з своєї спеціальності.

Таким чином, коли студент не має сам охоти слухати викладів на другій 
викладовій мові, а тільки на основній, так би сказати, то ніщо й не принево
лює його до того. Він може цілком обійтися тими викладами, які виклада
ються на основній мові, і се діло його доброї волі й охоти, коли він хоче слу
хати якісь курси на другій університетській мові. А  хоче слухати — то се вже 
його діло розуміти, так само якби схотів вислухати кілька курсів в іншім іно- 
язичнім університеті. Та, повторяю, для людей місцевих звичайно й та друга 
університетська викладова мова завсіди буває до певної міри знана.

З  огляду на сказане видко нестійність і того аргументу, що, мовляв, 
університетські виклади завсіди повинні бути зрозумілі для кождого 
студента, і коли склад студентів даного університету не одноцільний, то 
не може бути іншої викладової мови, як тільки всім приступна мова дер
жавна. Коли, отже, по університетах України тільки частина студентів 
українці, а інші — інших народностей, то, кажуть, не може бути викладів



Справа українських катедр і  наші наукові потреби 479

українських, бо вони іншим студентам будуть неприступні. Та ми бачимо, 
що можливі цілі університети з мовою місцевою, а не державною, не то 
що поодинокі катедри й виклади на місцевій мові поруч викладів на дер
жавній мові. В сім разі всі обов’язкові предмети викладаються на державній 
мові, а поруч них є певні спеціальні або паралельні курси на мові місце
вій; коли та мова робить трудності якомусь студентові, то він може прой
ти свій загальноуніверситетський курс і без них, так само як може не 
вислухати того або іншого спеціального, необов’язкового курсу і на при
ступній йому мові. Коли на якімсь університеті України будуть заведені 
українські виклади історії, мови й літератури України, студенти, яким укра
їнська мова незрозуміла, так само можуть переходити через університет, 
не слухаючи сих предметів, як і досі їх не слухали. Цілі віки стояли сі 
університети, й професорські корпорації не завважали, що їх студенти 
повинні прослухати курс історії України, чи курс української мови, чи 
історію української літератури. Аж тепер, коли поставлено жадання, щоб 
сі предмети викладалися на українській мові, з тих професорських кругів 
виходять побоювання: ану ж знайдуться студенти, що не вміють україн
ської мови, а схотіли б слухати сих предметів?

Річ очевидна, що коли сей "ану ж" серйозно інтересується українськи
ми дисциплінами, то він потрапить присвоїти собі українську мову настіль
ки, щоб розуміти українські виклади, — так само як присвоїть собі чеську 
мову той студент, який схоче послухати якихось чеських дисциплін або поль
ських на котрімсь чужім університеті. З  тою тільки ріжницею, що місцеві 
люди між студентами і так мають звичайно деяке знання української мови. 
А коли сей інтерес не так серйозний, щоб для нього хотіти розширяти своє 
знання української мови, то, очевидно, що такими несерйозними інтереса
ми зовсім не потребує трудити собі голову професорська корпорація. Як 
вона й досі не тривожилася тим, що її студенти всі не могли слухати україн
ських дисциплін, нехай не тривожить її, що декому з студентів українські 
дисципліни будуть не досить приступні. А якби справді виявилося, що укра
їнські дисципліни слухало б багато таких студентів, для яких українська 
мова малоприступна, то на те інший спосіб — поруч українських викладів 
певних українських дисциплін, завести також по-великоруськи виклади тих 
курсів, на які є багато охочих. Але трохи смішно говорити про се, коли досі 
тих дисциплін не вважали потрібним давати зовсім, а тепер би так хотіли 
забезпечити можливість їх слухання неукраїнцям.

Не можна в кождім разі стати на такім становищі, яке зайняла одесь
ка професорська корпорація в своїй відповіді на студентські петиції в справі 
українських катедр, що про мову викладу рішає склад аудиторії: коли 
більшість буде українців — виклади мають бути українські, коли біль
шість буде неукраїнців — виклади мають бути російські. Я мав нагоду
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зазначити тоді ж* нераціональність такої умови. Ставити діло так — зна
чить не розуміти значіння домагань українських викладів та мішати їх з 
домаганням викладів українських дисциплін взагалі, незалежно від мови. 
З  сказаного вище зовсім ясно, що се дві речі зовсім осібні. Викладання 
українською мовою певних університетських курсів — се постулат куль
турно-національного українського розвою. Коли університет хоче бути 
лояльним супроти сього постулату місцевої української народності і при
знає в принципі потребу і бажаність українських викладів, він не повинен 
ставити їх в залежність від того, чи не знайдуться серед студентів такі, 
що схотіли б слухати той самий український курс по-російськи. Коли б 
рішено було завести виклад української літератури по-українськи і зна
йшлося на те певне число слухачів, а знов інші заявили бажання вислуха
ти той курс літератури по-російськи, то ніяк не можна пожертвувати для 
тих останніх українськими викладами. Хоч би навіть їх було й більше, як 
охочих до викладів на українській мові, а не тільки що яких два-три (бо й 
такі голоси доводилося чути, що хоч би два-три заявили, що вони по- 
українськи не розуміють, а хочуть слухати по-російськи, то вже не мож
на по-українськи викладати). Коли б університет хотів вдоволити бажання 
їх, то міг би завести паралельний курс по-російськи. Але ніяк не годилося 
б позбавляти українців українських викладів на котрімсь університеті 
України для того, аби вдоволити бажання тих, що хотіли б прослухати 
той самий курс по-російськи.

Повторяю ще раз те, що зазначив був на вступі сеї статті: се дві речі 
ріжні — виклади українських дисциплін, незалежно від викладової мови, 
і викладання мовою українською. Перше — се постулат не тільки україн
ський, а й загальнонауковий, друге — се домагання українського культур- 
но-національного розвою. Кождий українець, свідомий культурно-націо- 
нальних інтересів свого народу, повинен в принципі обстоювати за тим, 
щоб університети на українській території мали виклади на українській 
мові всього університетського курсу. Але треба, щоб ідеї свобідного націо
нального розвою недержавних народностей зробили ще великі поступи в 
Росії, аби ставити жадання українських університетів як домагання ниніш
ньої хвилі, готове до здійснення зараз, в теперішнім моменті. Політична 
криза затягається, і з тим затягається принципіальне рішення національної 
справи взагалі. Не дотикаючи принципіальної сторони, українці в універ
ситетській справі виставляють на чергу ті мінімальні домагання, які, так 
сказати б, мають служити пробним каменем доброї волі університетських 
чи інших професорських корпорацій супроти культурних потреб україн

*  Стаття "Українські кафедри" — "Громадська думка", ч. 23. Див. у цьому томі 
с. 279 — 280 (прим, упоряд.).
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ської народності. Се жадання заведення українських викладів по вищих 
школах України, в першій лінії по університетах, певних предметів, найбіль
ше інтересних і цінних з становища українського культурного життя.

З  другого боку, в інтересах не тільки студентів-українців, а і в інтере
сах університетської науки та наукового поступу й розвою взагалі потрібне 
утворення катедр для ріжних українських дисциплін. Не претендуючи на 
абсолютну повноту, я на підставі тих помічень, які робив над університет
ською практикою й науковим рухом, уважав би потрібним заведення таких 
катедр і викладів по університетах України — як не в кождім зокрема, то 
так, щоб бодай всі разом вони мали регулярні виклади з тих предметів:

Українська мова — фонетика, морфологія, синтаксис, історія мови, ді
алектологія, історія української філології.

Українська література — історія письменства і книжності на Україні від 
найдавніших часів, історія усної творчості, розвій національної літератури.

Український фольклор — його історія в тісній зв’язі з історією пись
менства (як вище) і культури, й фольклор сучасний. Коли б на практиці 
показалося можливим лучити його в одну катедру з літературою — добре. 
Але се досить сумнівно, і безпечніше було б, в інтересах сеї дисципліни, її 
відлучити, бодай по деяких університетах, бо предмет незвичайно важний, 
широкий і нерівно оброблений.

Історія українського народу й української території з найдавніших ча
сів. З  огляду на самий характер української народності як недержавної 
історія її повинна все класти головну вагу на історію суспільну, економічну 
й культурну, навіть для часів її державного життя. Огляди джерел. Історіо
графія.

Помічні історичні науки: палеографія, дипломатика, сфрагістика і т.ін. 
в приложенні до українських рукописей і актового матеріалу. Огляди бібліо
тек і архівів, важних для української історії й філології.

Історія української штуки — в курси її повинні бути включені огляди 
артистичних елементів в сучаснім українськім народнім житті.

Археологія України, етнологія й антропологія української людності. Сі 
три дисципліни в сучаснім науковім русі стоять в тіснім і нероздільнім зв’язку 
й так мусять бути трактовані. В сумі дають величезне поле для досліду й 
мають високий інтерес для історика культури і всякого, хто інтересується 
життям українського народу; коли не можуть бути представлені одним про
фесором, мусять бути поділені ним з доцентами.

Українське право кодифіковане й звичаєве — історія права кодифіко
ваного і звичаєвого; кодифікації українські; чужі кодекси, уживані на Україні; 
кодифікації, що стояли під впливом українського права і його традицій; 
сучасне звичаєве право. При тіснім зв’язку права офіціального з звичає
вим (законодавство дуже часто виходить з норм звичаєвого права, і навпа
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ки — звичаєве заховує норми давніших законів, потім, як вони вже стра
тили свою обов’язкову силу) їх дослід мусить іти паралельно, як в історії, 
так і в сучасності.

Не знаю, чи можливо буде на практиці зв’язати з сею катедрою, чи 
прийшлося б виділити в осібну катедру ще один дуже потрібний курс: про 
політичний та адміністраційний устрій ріжних частей української території, 
що входять в склад ріжних держав, та про ті ріжні законодавства, які ма
ють силу в них.

Географія (фізична) української території. Кліматологія. Метеорологія.
Економіка й статистика України, з оглядом на економічну історію й 

економічну географію.
Статистика і географія медична: народне життя з медично-санітарного 

становища; медична кліматологія України.
Повторяю, я не претендую ані на повноту, ані докладну систему і кла

сифікацію сих дисциплін, я висловляю сі дезидерати як результат моїх по- 
мічень. Але, може, мені треба скорше оборонитися від іншого закиду — не 
те, що мій реєстр неповний, а що я натворив масу дисциплін, і між ними 
навіть нечувані катедри, незвісні взагалі в університетській практиці?

Одначе, приглянувшися ближче, в сім ряді дисциплін не знайдемо ні 
одної, яка б не входила бодай як частина, як не просто, то боком, в універ
ситетські курси, або яка б не втискалася до них тепер, під натиском нових 
напрямів в науці, в сучасній культурі, не являлася дезидератом сучасної 
університетської науки, або не подавалася в поміч університетським про
грамам іншими спеціальними інституціями — як, напр[иклад], антрополо
гічні школи, археологічні інститути і т.ін. Нема потреби держатися універ
ситетських шаблонів в творенні такої нової сфери, як отся система україн
ських дисциплін, навпаки — треба використати ті вказівки на нові сфери 
досліду й науки, які дає сучасне культурне життя. З  другого боку, з огляду 
на еволюцію самого українства, як течії недержавної і в основі глибоко де
мократичної, зв’язаної всіма нервами з народним життям, українознавство 
повинно йти далі за ті рами, в яких держаться традиційні системи універси
тетських дисциплін, що виросли на ґрунті життя державного й привикли 
слідити передовсім його прояви, сторони життя офіціальні, показні.

Далі, виходячи з того погляду, що університети України повинні дати 
суму українознавства, я поставив їм оті дезидерати, але се не значить, що 
то має бути зараз ряд з 12 (чи скільки там) катедр. Деякі з показаних 
українських дисциплін правдоподібно знайдуть своє місце як спеціальні 
курси при катедрах загальних. Осібні катедри треба творити для них тоді, 
як покажеться, що в злуці з загальними курсами вони занедбуються. Але 
треба, щоб сі курси були, і се вже річ факультетів подбати про їх забезпе
чення й вилучення в осібні катедри, коли покажеться неможливим дати їм
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певне і тривке місце в злуці з загальними курсами. Потім, як я сказав вище, 
на перший початок університети України могли б поділити між собою дис
ципліни менше дозрілі, менше пильні — одні дисципліни мали б свої катед
ри чи запевнені курси в однім університеті, інші — в другім. Так що на 
практиці для кождого університету діло зводилося б на заведення чоти- 
рьох-п’яти катедр (чи доцентур) та запевнення деяких курсів через пору
чения особам, що займають інші, готові вже катедри.

Актом лояльності супроти домагань української суспільності й україн
ської молодежі буде, коли університетські корпорації зараз-таки попіклу
ються й про те, щоб хоч деякі з сих українських дисциплін викладалися на 
українській мові. В першій лінії — ті найбільше цінні й інтересні з національ
ного становища дисципліни: українська мова, література, історія.

Практичні перешкоди у всім тім зовсім не так значні, щоб спинятися 
перед ними, а в кождім разі вони не повинні й не можуть здержувати уні
верситетські корпорації від заходів у сім напрямі.

Катедри творить міністерство, але ініціатива, проекти, плани належать 
до університетів, до факультетів, і від них повинні йти. Коли всі університе
ти України поведуть заходи в сім напрямі, то, певно, міністерство не буде 
робити опозиції довго, якби й робило спочатку. Але чекати, щоб воно само 
забралося до сеї справи, й ухилятися від ініціативи в сій справі університе
там в високій мірі не випадає.

Ще більше можуть професорські корпорації зробити, коли йде мова 
тільки про вилучення певних дисциплін з дотеперішніх університетських 
курсів і поручения їх окремим особам. Наприклад, коли з руської історії 
тільки "вилучається" історія України, з "русского языка" — мова українсь
ка і т. ін. Або коли при котрійсь катедрі твориться доцентура для україн
ської галузі сеї науки. З  формального боку тут університет має далеко віль
нішу руку, а тим часом такі "вилучені" курси стають зав’язком осібних, 
самостійних катедр. Навіть і певні засоби для винагороди тих, що виклада
тимуть українські дисципліни, університет звичайно має в виді остатків "от 
содержания личного состава". Так що при добрій волі університетські кор
порації, безперечно, можуть зробити дуже багато, щоб пустити справу в 
рух, щоб мати як не катедри, то доцентури або курси з ріжних українських 
предметів і навіть на українській мові. І всякі перешкоди з сього боку му
сять упасти, коли університети справді щиро й енергічно заходяться коло 
сього.

Ще менше можна говорити про перешкоду, яка виникає з браку відпо
відно приготованих професорських сил. Переглядаючи вищеподаний, до
сить довгий реєстр пожаданих катедр, я не можу вишукати ані одної, до 
якої б зараз не можна було знайти відповідної сили, навіть з українським 
викладом. Не кажу вже про ті дисципліни, які ставляться на першу чер
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гу, — як мова, література і історія: сил до них знайдеться подостатком. 
Знайдуть їх і в Росії, не кажучи про заграницю. І поруч тих, яких ми знає
мо, які у всіх на очах, знайдеться немало людей, яких се заохотить до спе
ціальних занять в тім чи іншім напрямі, коли стане звісно, що для сеї чи тої 
дисципліни потрібні професори, що така або інша катедра порішена, хоч би 
в принципі, й шукають для неї професорської сили. Той план катедр, який 
начеркнув я вище, — се завдання не одного дня, і поки він дійде повної 
своєї реалізації, буде час і розглянутися за силами, і приготовитися канди
датам до них. А прогалини в самім науковім обробленні дисциплін будуть 
зовсім заповнені тільки з уведенням їх в круг академічних занять. Настіль
ки вони вже всі приготовлені, щоб думати про їх уведення в програму уні
верситетів та інших вищих шкіл, "а прочее приложится".

І взагалі все "прочее приложится", коли університетські корпорації 
України покажуть добру волю в сій справі, виявлять щире співчуття до 
неї — приймуть ухвали в справі заведення курсів українських і по-україн- 
ськи та ужиють всіх заходів, щоб здійснити сі ухвали. Чи катедри, чи доцен
тури, чи спеціальні курси при теперішніх катедрах, головне діло — щоб 
курси були. Які можна — по-українськи, де не можна справді — хоч по- 
російськи тим часом. Тільки доброї, щирої волі! Неможливого не жадає 
від університетських корпорацій ані українська суспільність, ані українська 
академічна молодіж.

І професорські корпорації повинні дати докази того, що вони прийма
ють до серця сі бажання і піклуються ними. Се лежить в інтересі самої 
вищої школи, щоб сі професорські корпорації не були бюрократичними при- 
сутствіями по університетських ділах, а живими органами наукових потреб 
і культурних домагань місцевого громадянства. Школа, що тратить живу 
зв’язь з життям, з громадою, неминуче засуджує себе на мертвоту, зане
пад, безсильність, утрату всяких впливів на сю громаду й життя.

Надіємося, що сього не буде з вищою школою України, і в сій критич
ній справі українських катедр вона кінець кінцем вийде з своєї нерішучості 
й вагань та задокументує свою живу зв’язь з ґрунтом, на якім стоїть.

16.11(1.111) 1907
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ІЗ  П О ЛЬСЬКО -УКРАЇН СЬКИ Х СТОСУНКІВ  
ГАЛИЧИНИ

(Кілька ілюстрацій до питання: автономія обласна 
чи національно-територіальна)

І
Галичина — її політичні, соціально-економічні й національні взаємини 

становлять великий інтерес для кожного, хто цікавиться питаннями полі
тичної і соціальної перебудови Росії. Будучи безпосереднім продовженням 
областей, що входять до складу Росії — т.зв. Південно-Західного краю і 
Царства Польського, й досі, після майже півторастолітнього відмежуван
ня від них, зберігаючи дуже багато подібності чи близьких аналогій, дуже 
багато спільного й тотожного з умовами цих областей Росії, — вона от уже 
майже півстоліття живе в умовах конституційного життя. Бере участь у 
загальному парламентському житті держави, має обласну автономію, ко
ристується — de jure принаймні — усілякими "рівноправностями" й "гаран
тіями" суспільного й економічного розвитку. Отож надзвичайно цікаво й 
повчально стежити за поєднанням цих конституційних форм і факторів з умо
вами старого життя — як спотворювалися принципи конституційного ладу 
на ґрунті старих суспільних і національних стосунків, як перетворювало їх на 
пустий звук панування традиційної польської "суспільної ієрархії", що зали
шилася неподільним володарем краю, і як, якими шляхами ішов у боротьбі з 
нею опозиційний рух обділених мас і непривілейованих народностей.

Галичина прославилася крайніми зловживаннями, деформаціями кон
ституційних форм, крайньою напругою національної боротьби, що паралі
зувала будь-який її культурний та економічний розвиток. Для всіх, хто ці
кавиться проблемою політичного і соціального оновлення Росії, вельми ко
рисно взяти до уваги моменти, що привели до таких сумних явищ край, 
поставлений у дуже подібні умови з Західною Росією під конституційним 
режимом, і використати політичний досвід Галичини для майбутньої пере
будови Росії, а особливо — її західних частин. Не збираючись вичерпати 
всі причини тих тяжких умов, у яких живе населення Галичини, я вкажу 
лише деякі "уроки", які дає вона будівничим майбутніх стосунків Росії.

Сам конституційний режим, без поліпшення соціально-економічних умов 
існування народних мас, при збереженні всього спадку старих станових, 
феодальних стосунків, приніс вельми мало користі населенню.

Теоретичне визнання рівноправності народностей без жодних поваж
них заходів до забезпечення необмеженого культурно-національного роз
витку й самовизначення для політично й економічно обділених народнос
тей, до захисту їх від претензій народностей, що зайняли привілейоване
17 М. Грушснський, T. 1
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становище, лише загострило національну боротьбу й загальмувало еконо
мічний і культурний розвиток краю.

Якщо широка обласна автономія, з усуненням майже всілякого впливу 
центрального управління, не ґрунтується на широких демократичних заса
дах, не гарантує широкого контролю над органами самоврядування й від
повідальності адміністрації, що перебуває під потужним впливом тих же 
привілейованих груп, у руках яких знаходиться самоврядування, то вона 
слугує лише зміцненню впливу панівних класів та експлуатації ними еконо
мічно й політично обділених.

Обласна автономія в областях, складених з різноплемінних територій, 
повинна поступитися місцем автономії національно-територіальній, якщо 
хоче бути об’єктом експлуатації слабших народностей сильнішими. Прин
цип історичного групування територій рішуче має поступитися місцем гру
пуванню етнографічному.

Пропоновані статті покликані дати матеріал для з ’ясування цих поло
жень, головно стосовно Галичини Східної, української (русинської), якій 
власне належить це ім’я і яка, головним чином, є ареною національної поль
сько-української боротьби, що майже не зачіпає Галичини Західної (поль
ської)1. Людям, які цікавляться як загальними проблемами майбутнього 
ладу Росії, так і окремими питаннями національних і соціально-суспільних 
стосунків Північно- і Південно-Західної Росії, які мають так багато анало
гій із взаєминами Галичини, — ці матеріали можуть добре прислужитися. 
Це міркування змушує мене повторити видання цих статей тепер, через 
два роки після їх появи, у дещо зміненій формі.

Приводом до їх написання стала стаття в одній із київських газет2, що 
мала на меті, за словами її автора, усунути "вельми образливу для поляків 
думку про утиски ними русинів" й, "сприяючи з ’ясуванню істини", сприяти 
"справі примирення споріднених між собою народностей, що живуть у Пів- 
денно-Західному краї". Сама стаття, втім, була лише скороченим перекла
дом давнішої статті, що з ’явилась у галицькому органі так званих "вшехполя- 
ків" — духовних батьків і попередників нинішніх "народових демократів", — і 
висловлювала погляди на польсько-українські взаємини цієї політичної пар
тії, що так могутньо панує тепер у польському суспільстві Австрії і Росії3.

1 Західну Галичину, давнє Краківське воєводство, під час приєднання до Австрії ціл
ком механічно з ’єднали з українською Галичиною — т.зв. Руським воєводством, за ста
рою польською державною термінологією.

2 "Русинский вопрос в цифровом освещении", Киевские отклики, 1905, №  127. Стаття 
була підписана літерою "К".

3 Gieraltowski T., "Kwestya ruska w cyfrach", Przegląd Wszechpolski, 1902. Стаття п. К. скорочує 
першу з двох статей п. Ґералтовського, виданих під цим заголовком; другу він не бере до уваги.
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Вміщуючи статтю, київська редакція висловила побажання, щоб вона 
викликала спокійний і відсторонений обмін думками й послужила з ’ясуван
ню взаємних стосунків двох народностей, які населяють Галичину. Я по
квапився тоді відгукнутися й на цей заклик. Як киянин за походженням і 
вихованням, силою обставин перенесений у центр галицьких, польсько-ру- 
синських стосунків, я вважав своїм обов’язком максимально посприяти 
з ’ясуванню польсько-українських стосунків Галичини, тим більше, що я зав
жди цікавився національними взаєминами загалом і польсько-українськи- 
ми зокрема, й вивченню їх історії присвятив чимало праці, а проживши 
багато років у центрі галицького життя, мав достатню можливість ознайо
митися з їх теперішнім станом. Встановлення справедливих національних 
стосунків на моїй батьківщині — Україні Правобережній (т.зв. Південно- 
Західний край) є для мене питанням надзвичайної ваги й інтересу, й уповні 
погоджуючись з думкою автора статті, що з ’ясування галицьких національ
них стосунків з цієї точки зору може бути вельми корисним, я постарався з 
цифрами в руках перевірити положення польських апологетів галицького 
status quo і встановити на них правильний погляд. Надруковані в тій же 
київській газеті1, мої статті були передруковані в журналі "Киевская Ста
рина"2 й тоді ж вийшли окремою брошурою3, яка швидко розійшлася. Те
пер я надав цим статтям дещо загальнішого характеру, усунувши детальну 
полеміку з поглядами польського публіциста, і в цій оновленій формі про
поную увазі читача4.

II

Захисники польського панування в Галичині у своїй апології галицько
го status quo виходять звичайно з сучасного співвідношення культурних сил 
поляків та українців (русинів5), тобто з того, що називається "станом воло
діння" ( status possidendi\ Besitzstand). Вони вказують, наприклад, на те, 
що коли взяти співвідношення учнів, студентів, професорів русинів і поля
ків, і взагалі культурних сил і засобів русинських та польських, то порівня
но з кількістю учнів чи студентів кількість шкіл, гімназій, кафедр з русин
ською мовою цілком достатня, навіть надто велика; що русинам не чинять

1 К польско-украинским отношениям Галиции, Киевские отклики, 1905, №  141,148, 
161,189 та додаткові замітки в №  201.

2 Киевская Старина, 1905, кн. VII—VIII.
3 К польско-украинским отношениям Галиции, I—IV, Киев, 1905. С. 112, 160.
4 Де в чому їх може доповнити X X V  розділ мого "Очерка истории украинского 

народа", присвячений сучасному становищу українства в Галичині, й розділ XXIV , що 
містить нарис національного відродження австрійської України.

5 В Галичині за давньою традицією терміни "Русь", "русин", "руський" означають 
українську національність.
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ніяких перешкод у досягненні вчених ступенів, у зайнятті посад; що велика 
кількість їх зустрічається серед викладачів гімназій, а судовий відділ вони 
просто заполонили. Словом, якщо взяти пропорцію культурних сил руси
нів і поляків, то русини опиняються в становищі привілейованому, так що 
можна казати навіть про "пригноблення русинами поляків" (ucisk Polaków 
przez Rusinów). Якщо ж русини не мають більше над те, що мають у наш 
час, то винні в цьому лише слабкість їхніх власних сил, брак культури, "бай
дужість до науки", словом, їх власна неспроможність, що обеззброює їхні 
претензії й не дозволяє їм використовувати навіть ті засоби й можливості, 
які їм уже надані.

Інші захисники польського панування переносять цю аргументацію й 
на ґрунт економічних стосунків. Вони вказують, що поляки як представни
ки великої власності й капіталістичної буржуазії становлять, порівняно з 
русинами, значнішу платіжну силу і з точки зору буржуазно-конституцій- 
ної мають користуватися більшим впливом, більшим голосом в управлінні 
краю і його представництві. І ці апологети почасти користуються статистич
ними даними, почасти загальними міркуваннями про нездатність русинів 
використати ту можливість самовизначення і розвитку, які їм надають, про 
"вищу культуру" поляків, внаслідок якої русини підлягають культурному 
впливові польського елементу, і т.д.

Як ми зможемо побачити, навіть виходячи з такої порівняльної оцінки 
сучасних культурних та економічних сил обох народностей, нинішній стан 
володіння* (stan posiadania) поляків у Галичині не знаходить жодного ви
правдання ні в цифрах, ні в фактах, що можуть слугувати мірою сил і засо
бів обох народностей. Та перше ніж перейти на цей ґрунт, ми повинні нага
дати, що такий облік сучасних стосунків є аж ніяк не єдиним принципом, з 
точки зору якого можна і слід здійснювати оцінку національних стосунків 
Галичини. Існують інші точки зору, значно суттєвіші, і передовсім точка 
зору історична, на яку я дозволю звернути увагу читача цих рядків. Це, 
зрештою, не історія хартій і привілеїв, а історія суспільних і культурних 
стосунків.

Русини й поляки у Східній Галичині не є двома незнайомцями, що зу
стрілися в наш час на новому, нейтральному ґрунті й наново встановлюють 
modus vivendi на підставі обліку численних стосунків, економічних і куль
турних засобів обох національностей. Національні польсько-українські вза
ємини в цьому краї, з давніх часів слов’янського розселення, заселеному 
південною (українською) гілкою східного слов’янства, мають історію дуже 
довгу. Я кажу тут про національні стосунки в межах краю, полишаючи 
осторонь попередню політичну боротьбу Русі й Польщі за прикордонні

*  В оригіналі "господства"(прим, перскл.).
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землі. Такі взаємини беруть свій початок у середині XIV  ст., коли в 1349 р. 
поляки з ’явилися в Галичині як завойовники, під проводом Казимира Вели
кого. Як свідчать сучасники й пізніші письменники, в ті часи Галичина була 
багатим, щедрим на дари природи, облаштованим краєм, з могутньою ту
більною аристократією, багатими містами, жвавими взаєминами з Захід
ною Європою і Сходом. Економічно і культурно вона стояла якщо не вище, 
то в кожному разі навряд чи нижче за тодішню Польщу1. З  того часу, з 
невеликим інтервалом після першого поділу Польщі, коли австрійська бю
рократія взяла була адміністрацію Галичини у свої руки, упродовж понад 
п’ятсот років Галичина перебувала під владою поляків: спочатку у володін
ні Польщі, потім під владою Австрії, але під фактичним польським пану
ванням. Упродовж п’ятсот років поляки виконували тут, серед тубільного 
українського населення, свою "історичну культурну місію", про яку все ще 
дуже поважно, з ентузіазмом говорить польська історіографія і польська 
публіцистика. І що сталося з цією "текущею медом и млеком" землею, що 
чарувала своєю розкішшю і багатством середньовічних польських істори
ків, за ці п’ятсот років польської опіки, польської культурної місії?

Стан, у якому отримала Галичину австрійська бюрократія в 1772 p., 
підводить підсумки польського управління, польської культурної роботи в 
цьому краї2. Австрія отримала край страшенно бідним і відсталим. Торгівля 
й ремесла були в занепаді; міста заповнювали напівголодні євреї; селянство 
було забите, придушене, розорене; тубільний елемент представляло напів
грамотне духовенство, польський — свавільна, малокультурна шляхта. 
Століття подальшого панування поляків у краї увінчалося тим станом, у 
якому бачимо Східну Галичину тепер. Край найзапущеніший, найбідніший, 
найтемніший в усій Західній Європі; край без торгівлі, без промисловості, 
цілком пасивний у своєму балансі; край, де голодний тиф є звичайнісіньким 
і постійним гостем; край, у якому денний заробіток дорослого робітника 
коливався між 15 і 20 крейцарами (12—15 коп.) до останніх селянських 
страйків, придушених, втім, "залізною рукою" польської бюрократії; край, 
який за кількістю неписьменних є справжньою чорною плямою на карті 
Європи; край, прославлений сваволею своєї адміністрації й нечуваними "роз
боями" під час виборів, здійснених вправною рукою тієї ж адміністрації, — 
одним словом, ославлений край злиднів, епідемій і безправності, широко 
популярний з цього огляду у ближніх і дальніх сусідів.

1 Про це все я детально писав у своїй "Історії України-Руси", т. Ill, IV, V  і VI, тому 
не вважаю за потрібне вдаватися в деталі й цитувати джерела; коротко про польсько- 
українські стосунки подано в моєму "Очерке истории украинского народа".

2 Memorial Antoniego hr. Pergena pierwszego gubernatora Galicyi o stanie kraju. — 
Kwartalnik Historyczny, 1906.
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На дні останнього кола цієї юдолі горя й мороку опинилися давні гос
подарі краю — русини. Перед своїм пробудженням, що відбулося в остан
ні десятиліття X IX  ст., вони становили майже винятково етнографічну масу, 
що складалася з цілковито придушеного, темного й доведеного до край
нього економічного виснаження селянства, в той час як єдину інтелігенцію 
(вельми невисокої якості) складало духовенство. І представники пануючої 
народності, польські шляхтичі, у 1860-ті pp. урочисто заявляли в Галиць
кому сеймі, що вони не знають русинського народу — знають лише хлопів 
і попів (niema Rusi, są popi i chłopi).

Давнє боярство Галичини, підірване конфіскаціями й реквізицією маєт
ків, відразу було відсунуте на дальній план привілейованими прибульцями, 
і його рештки втопилися в морі польської шляхти. Усілякими заборонами й 
винятками русинів відсунули від муніципального життя, від торгівлі й ре
месел. З  розвитком панщини й домініальної влади селян обернули на без
мовний робочий інвентар польських поміщиків. Земля й угіддя перейшли 
до рук польської шляхти (останнім актом цього обезземелення селянства 
було присвоєння поміщиками, після скасування підданства 1848 p., угідь, 
що були в спільному користуванні поміщика й селян: незліченні процеси 
селян з поміщиками за ці "ліси і пасовиска" селяни програли в галицьких 
судах). Позбавлене освітніх засобів духовенство впало до рівня напівгра
мотних "луцаків", доки його рівень не піднесли заходи австрійського уряду. 
Духовне життя народу було зведене до мізерних залишків церковної літе
ратури й усної творчості. До такої убогості дійшла Галицька Русь перед 
своїм відродженням — і, попри героїчні зусилля останніх десятиліть, вона 
й тепер недалеко відійшла від цього сумного стану.

Стан, безумовно, жалюгідний. Та замість того, аби на цьому факті ба
зувати права на подальше панування поляків у Галичині, права тримати в 
чорному тілі русинів і користуватися всіма економічними й культурними 
засобами краю (що знаходяться в безконтрольній владі польських правля
чих станів) винятково в інтересах своєї народності та її національних інте
ресів, як це роблять апологети польського панування, — питання, очевид
но, слід поставити інакше. Якщо порівняно з польським елементом, який 
панував у цьому краї упродовж п’яти століть і зберігає досі свою привіле
йовану позицію, русинський елемент виявляється слабшим економічно й 
культурно (сам по собі польський елемент, втім, також не високо сягнув в 
економічному й культурному розвиткові й може конкурувати лише з при
душеним віковим гнобленням елементом русинським), якщо після п’ятсот 
років польського управління й "культивування" краю русинське населення 
і весь край взагалі перебувають у найжалюгіднішому становищі, то в оцінці 
нинішніх взаємин від цього тим гірше для поляків, а не для русинів. Ми 
повинні запитати: панове поляки, ви п’ять століть панували в цьому краї й
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насаджували в ньому культуру, як кажуть ваші історики й публіцисти, — 
чому ж цей край взагалі і його тубільне населення зокрема опинилися в 
такому неможливому стані? Що зробили ви за час вашого панування для 
піднесення його з цього жалюгідного стану? Ви оволоділи його землями й 
водами — що ж ви дали йому взамін? Ви стали панами на його землі й 
русини стали наймитами, які працюють на дворах і полях ваших, позбавле
ні найелементарніших умов людського існування, — чим виправдаєте ви 
своє привілейоване становище? Ваша "культурна місія" виявила свою пов
ну неспроможність, ваші претензії на роль керуючого, правлячого класу 
виявили вашу повну нездібність до неї, — який висновок можна зробити з 
цього крім того, що єдине, що ви можете зробити, — це облишити ваші 
претензії на вищість, на перевагу в цьому краї, що волає про ваші історичні 
гріхи, й дати повну волю пригнобленому й пограбованому вами населенню 
самому дбати про поліпшення свого становища й створення умов культур
ного й економічного розвитку?

Це одна точка зору. З  нею пов’язана інша, яку також ніяк не можна 
випускати з уваги для правильного розуміння польсько-української супе
речки в Галичині й оцінки місцевих національних стосунків.

Русини в Східній Галичині становлять корінне автохтонне населення1. 
До цього часу, попри багатовікову денаціоналізацію русинського елемен
ту, вільну й невільну, вони й тепер становлять значну більшість у цьому 
краї. Навіть за офіційною галицькою статистикою, яка загалом подає відсо
ток поляків більшим порівняно з дійсністю, русини, за переписом 1900 р.2 з 
50 повітів Східної Галичини у 35 повітах становили понад 60 відсотків 
населення, у 18 повітах — понад 70 відсотків, у 7 — понад 80 відсотків, 
а насправді, очевидно, становлять близько 70 відсотків усього місцевого 
населення, тим часом як решта ЗО відсотків ділиться між євреями і поля
ками3

1 Себто — вони живуть тут з часу слов’янського розселення; давнішої метрики не 
має жодне інше слов’янське населення.

2 Користуюся офіційним виданням: Podręcznik statystyki Galicyi, t. VII, 1903.
3 У момент приєднання Галичини до Австрії перший її губернатор граф Перґен обчис

лював населення всієї Галичини (Східної і Західної, яка дещо відрізнялася, однак, своїми 
границями від нинішньої) у 2 мільйони, в тому числі 2/3  русинів і близько 1/4 поляків. 
За переписом 1900 p., русинів у всій Галичині було 3074 тис., поляків — 3988 тис., але з 
цієї кількості поляків слід насправді виключити 800 тис. євреїв і гіеречислити з польської 
в русинську категорію, очевидно, не менше 200 тис. русинів римо-католицького визнан
ня. Таким чином, у наш час кількість русинів у Галичині майже дорівнює кількості поляків 
(лише дещо переважає). Якщо, за повідомленням Перґена, визнати лише приблизну ві
рогідність, все-таки доводиться констатувати великі втрати русинського елементу за останнє 
століття. Причини їх почасти стануть зрозумілими з подальшого.
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Читач, однак, повинен пам’ятати, що цифри цієї офіційної статистики 
не дають справжнього уявлення про дійсні співвідношення, оскільки: 
1) до категорії поляків вони залічують євреїв, яких австрійська статистика 
не виділяє в окрему національну категорію, розглядаючи їх не як націона
льність, а як віровизнання; 2) в рубрику поляків вносять звичайно русинів 
римо-католицького сповідання, на підставі цієї конфесії, хоча за національ
ністю вони залишаються русинами; 3) за тих умов, у яких вона здійснюєть
ся, ця статистика, загалом, дає сприятливіші результати для пануючої націо
нальності. Ці міркування слід постійно мати на увазі й надалі, при оцінці 
офіційних статистичних даних.

Вносячи необхідні поправки в дані цієї статистики, ми повинні конста
тувати далі, що і своєю безвідносною чисельністю русини є дуже помітною 
величиною серед народів Австрії: вони займають третє місце серед народів 
Цислейтанії, поступаючись чисельністю лише німцям і чехам та переважа
ючи поляків1. Будучи корінним населенням однієї з найбільших провінцій 
Австрії, русини складають і тепер більшість населення цієї провінції і пред
ставляють за чисельністю один з найбільших народів Австрії. Вони мають 
право вимагати, аби держава, яка бере з них податки й рекрутів, турбува
лася і про їхні економічні та культурні потреби.

Більш-менш прирівнюючись за чисельністю до поляків (власне — пе
реважаючи їх), русинська народність має право вимагати від держави, щоб 
вона надавала її потребам приблизно стільки ж опіки й уваги, скільки надає 
полякам. Той факт, що русини економічно й культурно стоять слабше за 
поляків, звісно, не применшує їхніх прав. Навпаки, народності відсталі, 
поставлені в невигідніші для свого розвитку умови, мають право на посиле
не сприяння уряду, — якщо розуміти роль держави не в формі преса, що 
витискає зі своїх членів податки й рекрутів, і навіть не банкіра, який веде 
поточні рахунки своїх клієнтів і виплачує їм відсотки відповідно до їхніх 
внесків у державний бюджет. Принцип, який проводять поляки і який зво
диться, власне, до слів: хто має багато, тому буде ще дано, а хто нічого не 
має, у того візьметься й те, що має, — зовсім не відповідає сучасному 
прогресивному поняттю про державу. Але щодо Галичини він застосовува

1 За переписом 1900 p., в Австрії (Цислейтанії) було 4259 тис. поляків і 3375 тис. 
русинів (у Галичині й Буковині). Виключивши, згідно з вищесказаним, 811 тис. галицьких 
євреїв і перенісши з польської категорії в русинську римо-католиків русинів, ми отримали 
співвідношення 3,2 млн поляків і 3,5 млн русинів, але кількість русинів, безумовно, все ще 
нижча за справжню. З  цією русинською територією Цислейтанії межує ще територія Угор
ської Русі (що входить до складу вже іншого політичного організму) з русинським насе
ленням не меншим 450 тис., так що русинська територія Австро-Угорщини загалом нара
ховує понад 4 мільйони українського (русинського) населення.
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вся постійно й застосовується доднесь, і дає привід для справедливих скарг 
з боку русина щодо уряду й правлячих польських кіл.

Протягом останніх сорока років урядом для Галичини фактично була 
польська шляхта. Починаючи з 1860-х pp. і до нинішнього дня вона грала 
роль лейб-гвардії віденського уряду й династії, і за це вимагала від уряду 
збереження свого панування в Галичині, недоторкані переваги польської 
національності, невтручання центральних органів в управління Галичини. 
Складаючи тісно згуртовану, добре організовану групу, що переслідувала, 
власне, свої станові (феодальні) інтереси й лише прикривала їх програмою 
польського національного панування, в ім’я якого вона вимагає солідарно
сті й від польської буржуазії, і від інших польських суспільних елементів, — 
польська шляхта насправді надає суттєві послуги віденському урядові, під
тримуючи його в усьому й слугуючи твердинею бюрократично-феода- 
льних елементів, і за це справді безконтрольно й всевладно керує Галичи
ною. Всі вищі позиції в управлінні краю заміщають за рекомендацією поль
сько-шляхетського парламентського клубу, а спеціальний міністр для Гали
чини й низка польських директорів департаментів у віденських міністерст
вах, яких призначають за рекомендацією того ж клубу, пильно стежать, 
аби з урядових кіл не вийшло нічого, що могло б порушити польський stan 
posiadania в Галичині; інакше накладають своє veto й застосовують могут
ній вплив польського клубу.

Тому на адресу поляків і польської шляхти зокрема звертають русини 
ті претензії, які вони вважають за правомірне висловити урядові й державі. 
Саме їх роблять вони відповідальними за те, що для піднесення й розвитку 
української (русинської) народності робиться так мало, що її тримають у 
підневільному становищі, і навіть усі наміри центрального уряду зробити 
щось для русинів зустрічають опір польської шляхти. Поляків вважають 
вони відповідальними за те, що управління краєм зводиться лише до під
тримки всілякими засобами польського панування, на шкоду не лише ру
синському населенню, але й економічному та культурному розвиткові краю 
загалом. Вони звинувачують їх у тому, що до бюрократичної зашкарубло
сті Австрії долучаються ще гальма національного й станового характеру, і 
русинські народні маси марно товчуться об стіни цієї в’язниці у своїх праг
неннях до економічного, культурного й політичного розвитку.

Русини вимагають поділу етнографічних територій — відмежування 
Східної (української) від Західної (польської) Галичини, встановлення на
ціонально-територіальної автономії і надання українському (русинському) 
елементові у Східній Галичині такої ролі, яка належить йому як національ
ності, що переважає більше як утричі польське населення. Вони вимага
ють, щоб українській (русинській) народності надали ті культурні й освітні 
засоби, якими користується польська народність у західній, польській час
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тині Галичини; щоб звернули увагу на тяжке становище селянських мас, з 
яких складається головним чином русинське населення Східної Галичини; 
щоб усунули ті штучно створені й підтримувані умови, які тримають їх у 
повній залежності від землевласників — польської шляхти й гальмують 
усяку можливість економічного й культурного розвитку.

Поляки чинять опір поділові етнографічних територій. Об’єднання Схід
ної і Західної Галичини зміцнює становище польського елементу в Східній 
Галичині, забезпечує йому (особливо за нинішньої системи представниц
тва) повну перевагу в місцевому сеймі, дає можливість тримати в руках 
управління обох частин Галичини і взагалі користуватися всіма засобами 
краю для посилення польської національності.

Втративши, мабуть, надію денаціоналізувати цілковито русинське на
селення, польська правляча партія (підтримувана, зрештою, у цих праг
неннях і польським суспільством) низкою майстерно продуманих заходів, 
що становлять цілісну систему, прагне до того, аби послабити русинський 
елемент кількісно і якісно, затримати його по можливості в стані етнографіч
ної маси, не дати розвинутися національному життю. Цій меті служить 
весь автономний механізм і вся величезна машина місцевого управління. 
Адміністрація, наприклад, наводнює Східну Галичину поляками — чинов
никами, вчителями та ін. з Західної Галичини, тим часом як чиновників, 
вчителів та ін. русинської народності, особливо чимось "незручних", при
значають у польські місцевості Західної Галичини, де вони не можуть бути 
корисними, діяльними членами українського суспільства. Система ця не 
втратила практичного значення й досі, незважаючи на голосні протести 
русинів. Школи, фінансові установи, економічні інституції — все слугує 
польським національним цілям. Як відверто признаються самі поляки в 
моменти щирості, керівники цієї "органічної роботи" (praca organiczna) праг
нуть до того, щоб компенсувати втрати, яких зазнала польська народність 
у Пруссії й у Царстві Польському, посиленням її в Галичині, — і це поси
лення може відбутися лише коштом народності української (також і єврей
ської).

Тут лежить центр ваги національного протистояння в Галичині. Русини 
домагаються, щоб з ними рахувалися як з національністю, нарівні з поль
ською, й надали їм те місце у Східній Галичині, яке поляки займають на 
своїй етнографічній території Галичини. Поляки підтримують принцип не
рівноцінності національностей і покликаються на культурну й економічну 
перевагу поляків, скромно замовчуючи те, що до економічного й культур
ного занепаду русинів довели поляки, польське панування, й воно ж [далі] 
утримує цей стан. Для польської національності вони бажають зберегти 
становище народності панівної (nacyi dominującej w kraju), а українську на
родність тримати в становищі підкореному і нижчому.
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З  погляду національного егоїзму — політика зрозуміла. Але тепер на
ціональний егоїзм зазвичай не зважується виходити на світ Божий без 
прикриття. Таким прикриттям і слугують розмови про вищу й нижчу куль
турність, про культурні місії і навіть про вищі й нижчі расові якості. Дово
диться звертатися до таких прикриттів і полякам Галичини, тим більше, що 
розмови про пригноблення русинів поляками компрометують протести по
ляків проти національної безправності польської народності в Росії і Прус
сії. Там безправність також виправдовують розмовами про нижчу культуру 
поляків, нижчість слов’янської раси взагалі чи про нездатність поляків до 
політичного життя, відсутність у них державного інстинкту і т.ін., і полякам 
для свого захисту доводиться звертатися там до аргументів національної 
справедливості і природних прав людини. Але ці аргументи фатальним чи
ном обертаються проти них, коли їх висувають для переоцінки польсько- 
українських стосунків у Галичині.

Щодо цих, останніх, польські захисники польського режиму Галичини, 
скажімо, заявлятимуть, що ставлення поляків до русинів цілком не пору
шує "національної справедливості", і єдиною причиною панівного станови
ща поляків є їхня вища культурність порівняно з русинами, і що ця вища 
культурність своєю власною силою, без тиску ззовні, створює привілейо
ване становище для поляків і непривілейоване становище для русинської 
народності. Але детальніший розгляд стосунків покаже нам, наскільки об
ґрунтовані ці твердження, що кидають таке невигідне світло на українську 
народність, і відкриє нам ті справжні засади, на які спирається польське 
панування. До цього детального розгляду я й переходжу.

III

Останніми роками університетське питання як показник польсько-укра- 
їнських стосунків Галичини набрало особливої популярності, і при оцінці 
цих стосунків дуже часто звертаються найперше до цього хворого місця. 
При цьому використовують університетську статистику, а захисники гали
цького режиму звичайно заявляють, що університетське питання вони роз
глядають "лише з погляду народної справедливості".

A la bonne heure\ Ми також при обговоренні цієї проблеми матимемо 
на увазі цю точку зору "національної справедливості". Оскільки ж універ
ситетське питання справді наболіло й виросло до значення національного, 
до того ж набуло великого розголосу, завдяки масовому виходові студен- 
тів-русинів з Львівського університету 1901 р. й останнім бурхливим подіям 
включно з нещодавньою демонстрацією, що закінчилася масовими ареш
тами, голодуванням студентів-русинів і "чисткою" університету студента- 
ми-поляками, то й ми надамо йому відповідне місце й розпочнемо з нього. 
Його розгляд з ’ясує нам і те, як розуміють національну справедливість
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польські сфери, думку яких відображають статті, що захищають польський 
режим Галичини.

Як і в інших проблемах, апологети польського режиму і тут полишають 
осторонь історію питання, хоча вона має суттєве значення для його розу
міння1.

Львівський університет був заснований 1784 р. австрійським урядом і 
з перервою у 1805—1818 pp. існує з того часу до наших днів. До 1870 р. він 
мав німецький характер, та, безумовно, враховував культурні потреби ру
синського населення Східної Галичини. Для підготовки русинської молоді 
до університетських курсів при ньому заснували ліцей з богословсько-фі- 
лософськими предметами, які викладали професори-русини. 1818 p., після 
згаданої перерви (упродовж якої існував лише ліцей, а університету не було), 
ліцей перетворили на університет, а місце ліцею зайняла т.зв. академічна 
гімназія (перша львівська гімназія, що за традицією стала русинською під 
час націоналізації шкіл). Свій погляд на національне, так би мовити, при
значення Львівського університету віденський уряд висловив у виданому в 
1848 р. розпорядженні про викладання в гімназіях і вищих навчальних за
кладах "в русинській частині Галичини". У цьому розпорядженні викладан
ня німецькою мовою як у гімназіях, так і в університеті оголошували тимча
совим, — поки не знайдуться професори, здатні викладати предмети міс
цевою мовою, себто русинською. Перетворення Львівського університету 
на русинський у найближчий час вважалося питанням вирішеним, і так ди
вилася на це тоді сама університетська корпорація. І це, звичайно, було 
цілком справедливим і розумним планом, оскільки поляки мали свій уні
верситет у Кракові, а в східній, русинській, частині Галичини слід було зва
жати на культурні й освітні інтереси місцевого — русинського (українсь
кого) населення.

Та заявивши ці добрі наміри, австрійська бюрократія нічого не зробила 
для їх здійснення — для вишколу "здібних і відповідно підготовлених" про
фесорів та викладачів і поступового запровадження викладання русинською 
мовою. Запровадили лише (у 1848—1849 pp.) кафедри русинської (україн
ської) мови й літератури (на філософському факультеті) й пастирського 
богослов’я (на богословському факультеті) з викладанням русинською 
мовою. У всьому іншому "тимчасове" викладання німецькою мовою 
тривало далі, і уряд згадав про русинську мову лише в 1860-ті pp., коли 
знову постало на черзі питання про націоналізацію галицьких університетів.

1 Детальніше історія питання викладена в моїй брошурі "Справа українського універ
ситету у Львові", 1899 р. (Передрук з журналу "Літературно-науковий вістник" за під
писом "Observator"). Ширша (офіційна) історія Львівського університету — Finkei L. і 
Starzyński S., "Historya uniwersytetu Lwowskiego", Львів, 1894.
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1861 р. в Краківському університеті запровадили викладання польською 
мовою замість німецької (спочатку, втім, з деякими обмеженнями). Львів
ський університет уряд призначив знову ж для русинів, проте з огляду на 
відсутність у ньому професорів-русинів (крім богословського факультету, 
де викладання здійснювалося, головно, нейтральною латинською мовою, 
збереженою і згодом) він не запровадив тут русинської мови в тих межах, 
як зробив це в Кракові з польською, а заснував лише кілька паралельних 
кафедр з русинською мовою [викладання] на юридичному факультеті. Він 
доручив факультетові заступити дві з них (цивільного судочинства та кри
мінального права й судочинства) наявними кандидатами без подання дисер
тації, а запровадження подальших русинських кафедр зумовлював наявні
стю кандидатів, які б задовольняли університетські вимоги.

Якщо ми згадаємо, з одного боку, сказане в попередній статті про гли
бокий занепад, до якого на той час довела русинський елемент у Галичині 
вікова опіка польської народності і її керівних кіл; а з іншого боку, якщо ми 
врахуємо, що саме в цей час польська шляхта, змінивши політику фронди 
щодо австрійського уряду на політику ультра-урядову, цілком захоплює у 
свої руки управління краєм і своїм могутнім впливом у Відні починає галь
мувати все, що могло б сприяти розвиткові русинського елементу, — то ми 
не будемо дивуватися, що серед русинів небагато знайшлося осіб, які зва
жилися використати можливість університетської кар’єри. Приготування 
до професури справа дуже нелегка. Воно вимагає не лише здібностей, енергії, 
але й засобів, а уряд нічого не зробив, аби полегшити цю підготовку для 
кандидатів-русинів — нічого того, що завжди практикується в таких випа
дках (надання стипендій, наукові відрядження і т.ін.). Тим часом на шляху 
до університетської діяльності кандидатів-русинів стояли такі недоброзич
ливі інстанції, як німецька професорська корпорація, польська адміністра
ція і представництво краю, що мали суттєвий вплив також на університет
ське життя, як і на всі інші питання місцевих стосунків. І не дивно, що серед 
слабкої ще тоді і кількісно, і якісно русинської інтелігенції, придушеної 
польським пануванням, позбавленої віри в можливість чогось досягнути 
й зайнятої турботою про шматок хліба, не знаходилося сміливців, готових 
плисти між Сціллою і Харібдою до такої проблематичної мети, якою були 
ці "можливі до запровадження" русинські кафедри.

Тим часом поляки, забезпечивши собі панування в краї й досягнувши 
того, що польську мову вже запровадили в середніх навчальних закладах 
Східної (української) Галичини, систематично тиснули на центральний уряд, 
домагаючись панування польської мови й у Львівському університеті. Поль
ська адміністрація краю і його представництво були провідниками цих ви
мог і щодо центрального уряду, і щодо університетських влад, які під таким 
тиском робили різні поступки польському елементові. Але австрійський
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уряд все-таки не зважувався облишити ідею, що Львівський університет 
належить русинам, хоча й не робив нічого для здійснення цієї думки. 
Врешті, піддавшись на тиск, він запропонував вирішити питання безпо
середньо конкуруючим національностям (іншими словами — дозволив 
сильнішій відтиснути слабшу власними засобами). У 1871 р. імператор
ський рескрипт відмінив у Львівському університеті викладання німець
кою мовою; професорів, які не могли викладати на одній з "мов краю" 
( Landessprache), протягом трьох років мали перевести в інші університети, 
й до викладання в університеті допускалися на майбутнє лише особи, що 
володіли однією з крайових мов, тобто русинською чи польською.

Це розпорядження, таким чином, не вирішувало питання про мову ви
кладання. Та за тодішнього стану обох народностей результат дуже легко 
можна було передбачити. Протягом трьох років філософський і юридичний 
факультети1 заступили поляки завдяки дружним зусиллям польської адмі
ністрації, університету й міністерства, де польський вплив був досить силь
ним. Відшукали перспективних осіб польської народності, яким надали 
можливість підготуватися до викладання; за відсутності місцевих сил за
просили поляків-викладачів чи людей, відомих у науці, з Росії, з Німеч
чини і т.д. У 1874 р. Львівський університет був уже фактично польським 
і, раз заволодівши університетом, поляки, завдяки університетській авто
номії, стали в ньому справжніми господарями становища.

В Австрії автономія університетів і de jure досить значна; якщо ж за 
професорською корпорацією, як у даному разі, — за польською корпора
цією Львівського університету, стоїть і місцева адміністрація, і могутній 
вплив польського шляхетського клубу, й інші зв’язки, то університет є 
твердинею, можна сказати, неприступною. Вакантні кафедри міністерство 
обсаджує кандидатами, запропонованими факультетом; факультет часом 
пропонує кількох кандидатів на вибір, часом лише одного; заміщення поза 
пропозицією факультету трапляються рідко і сприймаються з невдоволен
ням як порушення автономії. Допуск до викладання ( venia legendi) зале
жить цілковито від факультету. Щоб отримати звання приват-доцента, кан
дидат, що має ступінь доктора даного факультету, має подати самостійну 
наукову працю2, а після прийняття її факультетом — пройти усний іспит на 
засіданні факультету ( colloquium) і прочитати дві пробні лекції. Визнавши 
всі ці стадії випробування задовільними, факультет подає кандидата у званні

1 Богословського факультету реформа не стосувалася, а медичного у Львові тоді ще 
не було.

2 Від дисертації на ступінь доктора філософії повної самостійності дослідження не 
вимагають, принаймні — частково. А докторат прав і медицини дають, грунтуючись лише 
на поданих дослідженнях, без дисертації.



Із польсько-українських стосунків Галичини 499

приват-доцента міністрові на затвердження. Міністр запитує місцеву адмі
ністрацію про політичну порядність кандидата й затверджує його, отримавши 
позитивну відповідь. Приват-доценти чи професори, які бажають викла
дати в іншому університеті, потребують також згоди факультету цього уні
верситету.

Я навмисне зупинився на цих порядках, щоб пояснити, яке значення 
має факультет при заміщенні кафедр і допускові до університетської діяль
ності, яким повним господарем і в позитивному, і в негативному сенсі є він 
у цих питаннях. Супроти волі факультету майже неможливо потрапити в 
університет (якщо міністерство не має наміру йому допекти — що за існу
ючих галицько-віденських стосунків припустити неможливо). Оцінка нау
кової вартості дисертації, задовільності усного іспиту, лекторських якостей 
на пробних лекціях — усе це речі, що майже не піддаються облікові, і на 
суд факультету тут немає апеляції. А провалитися при габілітації, отримати 
негативну оцінку своєї дисертації від факультету й т.ін. — усе це речі дуже 
тяжкі для кожної особи, яка цінує свою наукову репутацію, отож дуже 
трудно розраховувати на сміливців, які б ризикували пошукувати veniam 
legendi, знаючи, що для факультету вони є небажаними гостями.

І от ми бачимо, що, заволодівши фактично університетом, польська 
корпорація утримує його у своєму повному володінні. За винятком кількох 
кафедр, відкритих спеціально для викладання русинською мовою — їх у 
1840—1860 pp. запровадили чотири1, а згодом з ’явилося ще дві2, — всі 
інші кафедри заміщували винятково поляки. За весь цей час факультети не 
запропонували міністерству на ці кафедри жодного кандидата русинської 
народності. Знаючи настрій факультетів, права викладання у Львівському 
університеті зазвичай шукали лише особи, впевнені у вдалому для себе роз
ташуванні зірок3. Решта йшла до інших університетів — чеських, хорват
ських, німецьких. Так з русинів-галичан, які викладали в інших університе
тах у 1880—1890 pp., мені відомі: відомий фізіолог Горбачевський — у 
Празькому університеті, відомий фізик і електротехнік Пулюй — у Празь

1 Кафедра української (русинської) мови й літератури — на філософському факуль
теті; цивільного права, кримінального права й процесу — на юридичному; пастирського 
богословія — на богословському.

2 Кафедра загальної історії (з 1891 р.) й друга кафедра української мови з долучен- 
ням церковнослов’янської мови й української церковної літератури (з 1899 р.) — на філо
софському факультеті.

3 Цим пояснюється "величезний" відсоток русинів, допущених до читання лекцій, 
який фігурує в апологетів польського режиму: з кандидатів-русинів veniam legendi отри- 
мали 75%, з поляків — лише 40%. Слід лише додати, що всіх кандидатів-русинів при 
цьому було 4 (пізніші відхилення, про які я кажу, тут не беруться до уваги), а поляків 
кілька десятків...
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кій політехніці, відомий окуліст Борисикевич — у Грецькому університеті, 
славіст Калужняцький та історик Милькович — у Чернівецькому, юрист 
Зобків — у Загребському і т.д.

Навіть у Львівській політехніці, де національного питання не існувало, 
оскільки їй ще при заснуванні, у 1870-ті pp., уряд надав польського харак
теру, і внаслідок того, що серед студентів було мало русинів, питання про 
викладання українською мовою навіть не ставилося — і тут отримували 
кафедри русини (мінералог Медведський, ботанік Волощак, механік Ма- 
риняк, технолог Залозецький та ін.). Але у двері Львівського університету 
стукати зазвичай не наважувалися. Якщо ж хтось, "не спитавши броду", 
пробував щастя у Львівському університеті, то результат часто був невтіш
ний. Такими невдалими були спроби д-ра Зобківа, від якого факультет спер
шу не прийняв прохання, потім забракував дисертацію, на підставі якої він, 
однак, згодом отримав veniam docendi в Загребі, й, нарешті, відхилив його 
прохання про допуск до викладання як суплента1 на вакантній тоді кафедрі 
цивільного права. Так зазнав невдачі д-р Франко, який пошукував veniam 
legendi з історії літератури й етнографії (його факультет прийняв, але не 
затвердив через несприятливу атестацію галицької польської адміністра
ції), і вже не поновлював після цього спроб працювати в університеті. Так 
зазнав невдачі д-р Милькович, який згодом зайняв кафедру в Чернівець
кому університеті. Так не прийняли дисертацію д-ра Студинського, який 
услід за цим на її ж підставі отримав veniam legendi в Кракові, й дещо 
пізніше, коли сприятливіше розташувалися зірки на небі, його запросили 
на кафедру з Кракова до Львівського університету. Так, зрештою, нещодав
но змушений був забрати назад своє прохання математик д-р Левицький...

Для русинів залишалися доступними (та й то за сприятливих зірок) 
лише згадані кафедри з русинською мовою. Але й тут не обходилося без 
спроб у протилежному сенсі. У 1880 р. юридичний факультет запропону
вав міністрові ліквідувати кафедри з русинською мовою (в той час їх було 
дві, обидві екстраординатури), а замість них заснувати другу ординатуру 
цивільного права загального характеру, тобто не обмежуючись русинською 
мовою, а з правом викладання чи по-русинськи, чи по-польськи (як ми 
знаємо, така альтернатива існувала для всіх загальних кафедр, які на цій 
підставі фактично перетворилися на кафедри польські). Міністерство, од
нак, на це не погодилося. У 1890-ті pp., забракувавши кандидата-русина, 
була спроба провести на вакантну кафедру цивільного права доцента-поля- 
ка, але ця спроба також не вдалася, і врешті-решт довелося призначити 
русина. Наявні кафедри були збережені.

1 Суплентами називають осіб без звання приват-доцента, допущених тимчасово до 
читання лекцій по вакантній кафедрі аж до її заміщення.
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З  піднесенням національного життя, зі зростом інтелігенції, зі збіль
шенням, особливо з 1890-х pp., її культурних і наукових запитів такий ха
рактер університетських стосунків почав викликати в українських (русин
ських) колах Галичини все рішучіше невдоволення.

Культурні сили наростали. Кількість студентів-русинів усе збільшува
лася. Потреба в українських курсах відчувалася все гостріше, й усвідомлю
валася можливість їх створення. Почалася помітна наукова праця в реорга
нізованому Науковому товаристві імені Шевченка. Називали осіб, які могли 
б цілком відповідати вимогам університетського викладання. В Росії були 
люди, готові взяти на себе викладання тих чи інших курсів українською 
мовою у Львівському університеті...

На ці й подібні подання з русинського боку — з боку польського, як 
правило, відповідали запевненнями, що поляки готові задовольнити всі 
справжні (за оцінкою поляків) культурні (але не політичні!) потреби ру
синів, і що збільшення русинських кафедр залежить лише від наявності 
наукових сил, а університет не чинитиме їм ніяких перешкод у досягненні 
veniae legendi і т.ін. Але дійсність погано гармоніювала з цими запевнення
ми. Сильне враження на українське суспільство Галичини справив згада
ний вище епізод, коли після смерті професора цивільного права — русина, 
який займав кафедру з викладанням русинською мовою, пошукувача доцен
тури д-ра Зобківа забракували, а викладання доручили доцентові-поляку. 
Кілька інших провалів кандидатів-русинів за цей період посилили вражен
ня. Залунали голоси, все настійливіші, що доки питання про русинські 
доцентури й кафедри вирішуватиметься факультетами, що складаються з 
професорів-поляків, воно буде безнадійним. Єдиним виходом вважали 
заснування окремого українського університету, для якого почасти знай
шлися готові сили, почасти їх можна було б підготувати упродовж двох- 
трьох років, якби справу повели за участю зацікавлених культурними успі
хами русинів установ, [таких] як Наукове товариство ім. Шевченка, яке з 
цього приводу зверталося з записками в міністерство, і т.ін. Але на ці по
дання з міністерських та інших сфер знову отримали відповідь, що слід 
найперше мати готові сили — професорів і доцентів; рекомендували здо
бувати veniam legendi у Львівському університеті, а пропозицію звернутися 
до запрошення викладацьких сил з-за кордону пропускали повз вуха, ніби 
вона була неможливою для виконання. Хоча такі заміщення закордонними 
кандидатами практикують скрізь і всюди, і постійно практикували й прак
тикують при заміщенні кафедр польськими силами.

Питання ставало пекучим. Напружений стан призвів до кризи: восени 
1901 р. сталося зіткнення з університетськими владами студентів-русинів. 
Останні упродовж кількох семестрів даремно домагалися розширення прав 
української мови у стосунках студентів з університетськими органами. На
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решті, роздратовані поведінкою університетських влад, вони вирішили ко
лективно й солідарно вийти з Львівського університету, і справді поголов
но, в кількості близько 600, виписалися з Львівського університету й пере
йшли в інші — Віденський, Празький, Краківський. Епізод був голосним, 
з часів сецесії студентів-німців з Празького університету — небувалим. У 
русинських колах він викликав справжній рух. Питання дебатували довги
ми місяцями на різних рівнях навіть на сільських вічах. Зібрали дуже знач
ну для убогого русинського населення Галичини суму (бл. 60000 корон), 
аби дати студентам-сецесіоністам засоби для продовження освіти в інших 
університетах; чимало жертвували при цьому й селяни. Пропонували на
віть проекти заснування русинського університету за підпискою. Але це, 
звісно, було нездійсненним не лише через брак необхідних для цього засо
бів, а і тому, що отримати права для такого університету було б не набагато 
легше, ніж добитися заснування державного русинського університету. Спів
чуття русинам-сецесіоністам висловлювали також поступові елементи се
ред польської та єврейської університетської молоді.

Але ті польські сфери, від яких залежало вирішення цього питання, 
перенесли цей епізод надзвичайно стоїчно. Ніяких поступок, аби й на
далі не кортіло! В цьому сенсі зробили відповідні подання міністерству, — 
і на всі запити, депутації, меморіали з русинського боку міністр відпові
дав: доки триває сецесія, не може бути й мови про якісь поступки; коли 
студенти-русини повернуться у Львівський університет, тоді уряд і 
університет зроблять усе можливе для виконання русинських вимог. Сту
денти справді повернулися у Львівський університет в зимовий се
местр 1902 p., — але в сенсі розширення прав української мови у сфері 
адміністрації чи у сфері викладання в університеті не зробили нічого, ні 
тоді, ні згодом.

З  того часу минуло майже три роки — питання стояло на мертвій 
точці. На постійні подання депутації, запити про необхідність українсь
кого університету, про неможливість нинішнього стану речей і т.ін., дава
ли старі відповіді. Втім, їх дещо урізноманітнювали: часом міністр вказу
вав на брак коштів у державі, часом повторював пораду — найперше 
подбати про підготовку доцентів (уряд, очевидно, не вважав зобов’яза
ним взяти це на себе), і висловлював упевненість, що Львівський універ
ситет зі свого боку не чинитиме жодних перешкод, і т. д. Але в русинсь
ких колах надія досягти чогось цим шляхом давно зникла. З  польського 
боку не припиняли висловлювати міркування й аргументи як проти збіль
шення русинських кафедр у нинішньому університеті, так і проти запровад
ження окремого русинського університету, і на кожному кроці русинам 
доводилося натикатися на глуху стіну при першій-ліпшій спробі просуну
ти вперед це питання. Якщо знаходилися сміливці, що бажали спробува-
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ти щастя на університетському ґрунті, — то... про результати спроб я вже 
казав.

Усі спроби розширити коло викладання русинською мовою чи сферу 
використання цієї мови в університетській практиці зустрічали заяви, що 
університет цей польський, і про розширення прав русинів не може бути й 
мови. І лише як прояв відчаю через неможливість досягнути чогось шляхом 
подань, петицій, скарг і т.д., слід оцінювати різкі демонстрації з боку ру
синського студентства, що мали місце в останні роки, — майже щороку.

Які ж аргументи протиставляли цим вимогам і бажанням русинів мати 
свій окремий русинський (український) університет, а доки його відкриють — 
домогтися розширення українських викладів у нинішньому університеті? 
Розглядаючи це питання "винятково з точки зору національної справедли
вості", захисники польського панування наводять такі міркування проти 
цієї вимоги. Студенти-русини становлять дуже малу кількість порівняно зі 
студентами-поляками, якихось 200 студентів, — для окремого університе
ту це надто мало; бюджет русинського університету пропорційно до кіль
кості його слухачів має бути мізерним, і тому сам університет, в разі засну
вання, стане таким злиденним, що русини волітимуть іти в чужі універси
тети, як і тепер нібито віддають перевагу паралельним польським курсам. 
Панегіристи польської культурної місії, очевидно, схильні вважати, що ви
кладання русинською мовою не може стояти на такому рівні, як викладан
ня польською, докидаючи домислів, що будь-які навчальні заклади з укра
їнською мовою дають вельми сумнівну користь. Врешті, пророкують вони, 
для українського університету не знайдеться і професорів, оскільки, хоч 
русини у львівському університеті не зазнають ніяких перешкод і відсоток 
русинських дисертацій, прийнятих факультетом, перевищує відсоток поль
ських1, русини досі "відкрили лише 7 русинських кафедр", що, на думку 
польських публіцистів, цілком переконливо доводить їх "байдуже став
лення до науки".

Ці заяложені докази галицько-польських шовіністів, однак, досить да
леко розминаються з дійсністю, не кажучи вже про "національну справед
ливість".

Зокрема, кількість студентів-русинів зовсім не така мізерна порівня
но з кількістю поляків, як подають польські публіцисти. Кількість поля
ків і тут більша за справжню, оскільки включає у себе і євреїв, які bongrè- 
malgré фігурують у рубриці польської університетської народності, як [зре
штою] і всілякої іншої місцевої статистики, підносячи її чисельність ad  
majorem Poloniae glońam\ вимоги студентів-євреїв виділити їх в окрему 
національну категорію досі залишалися невиконаними. Полишаючи осто-

1 Про цей блискучий відсоток я вже згадував вище.
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ронь кількість русинів і поляків в інших університетах, яку наводять поль
ські публіцисти, але яка не стосується справи, оскільки ні русини, ні поляки 
не мають претензій на створення своїх університетів у Відні чи Празі, я 
звернуся лише до кількості студентів Львівського університету. Польські 
публіцисти для зимового семестру 1896—1897 pp. подають: поляків 1094, 
русинів 443.

Насправді до кількості поляків у цій таблиці входять 316 євреїв, не 
рахуючи деяких дрібніших груп (вірмен, русинів з категорії безпам’ятних 
своїх коренів і т.ін.), отож насправді головні складові частини львівського 
студентства 1896—1897 pp. були такими: поляків близько 770, русинів 
близько 450, євреїв 316 — на загальну кількість 1551. У зимовому семес
трі 1905 р. у Львові русинів було близько 800 (у рубрику русинської на
родності вписалося 792). За факультетами вони розподілялися так: бого
словський — 300, юридичний — 278, медичний — 12, філософський--
202. Як бачимо, за винятком медичного факультету (взагалі нечисленно
го), кількість русинів-студентів була вже тоді цілком достатньою для того, 
аби з них хоч тепер сформувати окремий університет з трьох факультетів1. 
В Австрії й поза нею були і є університети, значно малолюдніші. Так, уні
верситет у Чернівцях лише в останні роки почав наближатися до кількості 
400 студентів на всіх трьох своїх факультетах, а в минулі роки мав значно 
менше.

Отже, цілком марно твердити, що для русинського університету немає 
студентів. Не більше підстав для твердження, що для такого університету 
не знайшлось би професорів. Можна вказати серед галицьких русинів 
цілий гурт людей, що заявили про себе науковими працями, які могли б, 
безумовно, обійняти кафедри у Львівському університеті за інших обста
вин. Декілька галичан очолює кафедри у різних вищих навчальних закладах 
Австрії. Безумовно, знайшлись би бажаючі обійняти кафедри з україн
ською викладовою мовою і з Росії. Не викликає жодного сумніву, що 
за три роки, призначені для націоналізації Львівського університету в 
1870-ті pp., можна б тепер сформувати український університет у Льво
ві, який би якісно не поступався сформованому в 1871—1874 pp. Які при
чини викликають нинішню, на думку польських публіцистів, "байдужість" 
русинів до університетської діяльності, внаслідок якої русини "відкрили" 
лише сім кафедр, — достатньо з ’ясовано вище. Виходячи з цієї аргумен
тації, я міг би подібним чином зробити висновок про надзвичайну байду

1 Тепер кількість студентів-русинів Львівського університету сягає тисячі чи й біль
ше: точних цифр не можемо подати, оскільки з 1906 р. рубрику національності взагалі 
вилучили зі звітів Львівського університету. Очевидно, ця статистика національностей 
стає декому незручною.
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жість до науки поляків у Росії з огляду на те, що кількість професорів- 
поляків у Варшаві в 1870—1890 pp. постійно зменшувалася, а їхні місця 
займали великороси й українці. Я міг би цілком річево казати про надзви
чайну байдужість до науки євреїв у Росії точнісінько з таких причин, що й 
у Галичині. І, врешті-решт, користуючись цим методом, міг би прийти до 
висновку про нижчий культурний рівень поляків і євреїв у Росії порівняно 
з великоросами й українцями...

До науки й галицькі українці не байдужі, навіть дуже. За всіх неспри
ятливих умов вони цікавляться нею й заявляють про себе науковою діяль
ністю (див. наукові видання Наукового товариства ім. Шевченка, які дав
но звернули на себе увагу в наукових колах і є досить вагомими попри 
скрутну матеріальну ситуацію цієї єдиної вищої наукової установи Галиць
кої Русі). За вельми обмежених статків вони примудряються здійснювати 
наукові екскурсії, їздять у великі наукові центри й за кордон для удоскона
лення. Лише до університетської діяльності їм доводиться бути "байдужи
ми", оскільки не можуть на неї вплинути.

Щодо потреби українського університету у Львові не може бути 
жодних сумнівів. Полишаючи збоку незліченні резолюції, петиції, по
дання, записки, запити, депутації, що виходили з цього питання за остан
ні шість років від русинських депутатських клубів, вчених товариств, 
мітингів студентських і громадських, міських і навіть сільських, — я 
вкажу лише загальні міркування, що не залишають місця для сумніву. 
Львів є в цей час центром національного життя української людності 
Галичини; її культурні запити за цей час значно зросли й культурний 
рівень піднявся, — це видно в науці, літературі, мистецтві. Кількість 
студентів-русинів Львівського університету є також наочним свідчен
ням кількісного і якісного зростання інтелігенції. Все це само по собі 
говорить про необхідність русинського університету. Але він потрібен 
ще й із причин практичного характеру. Існує низка гімназій, де всі пред
мети викладають по-русинськи; вже одна ця обставина робить дуже 
бажаним існування русинського філософського факультету, де майбутні 
викладачі середніх навчальних закладів могли б прослухати курси тією 
мовою, на якій їм доведеться викладати1. Те саме слід сказати також 
про юридичний факультет: сотні русинів-юристів не лише з суто куль
турних, але й із практичних мотивів бажали б прослухати курс юридич
них наук рідною мовою, якою згодом користуватимуться у своїй пода
льшій діяльності. Запущене в обіг польськими публіцистами повідом
лення, нібито студенти-русини віддають перевагу паралельним курсам

1 Філософський факультет австрійських університетів відповідає взятим разом істо 
рико-філологічному, природничому й математичному факультетам університетів Росії.



506 ЗБІРНИК СТАТЕЙ "ВИЗВОЛЕННЯ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ"

над русинськими, належить до галузі белетристики; я можу сказати це 
досить рішуче1.

Абсурдними виглядають міркування, що окремий русинський універ
ситет буде мати дуже невеликі фінансові засоби через недостатню кіль
кість студентів, а тому буде досить жалюгідним. Бюджет університету 
зовсім не залежить від кількості студентів; Краківський університет, на
приклад, має слухачів значно менше за Львівський, а в ньому кафедр і 
викладачів більше, ніж у Львівському. Всі головні кафедри однаково по
винні існувати, має факультет 20 чи 2000 студентів. Втім, як ми вже бачи
ли, український університет з трьох факультетів у Львові вже тепер мав би 
цілком достатню кількість слухачів.

І засоби для цього знайшлися б. Уряд вбачає можливим утримувати 
дорогий медичний факультет у Львові для ста студентів, — утримання 
русинського університету з трьох факультетів не було б дорожчим. У 
1870-ті pp. він не пошкодував засобів для заснування окремого універси
тету для маленької Буковини з її півмільйонним (тоді) населенням, власти
во — в інтересах кількох десятків тисяч місцевого німецького населення. І 
тепер він засновує окремий юридичний факультет для студентів-італійців 
невеликого університету в Інсбруку, мотивуючи це тим, що національний 
антагонізм німецьких та італійських студентів заважає спокійному плинові 
академічного життя Інсбруцького університету. Якщо знайшлися засоби 
для задоволення культурних запитів нечисленного2 італійського населення 
Австрії (при існуванні італійських університетів неподалік за кордоном), і 
уряд так близько бере до серця спокійний плин академічного життя в Ін
сбруку, то він, звичайно, знайшов би засоби для окремого русинського уні
верситету, для задоволення культурної потреби 4 мільйонів свого русинсь
кого населення й усунення досить гострого національного антагонізму у 
Львівському університеті. Але перешкода йде з польського боку: польські 
правлячі кола й суспільство протидіють культурній емансипації русинів і ба
чать у кожному їхньому культурному здобуткові новий удар по своєму пану
ванню в краї ( stanu posiadania). З  цих міркувань вони рішуче противляться і 
заснуванню окремого русинського університету, і збільшенню русинських 
кафедр, виявляють у цьому питанні надзвичайну турботливість про інтереси 
державної скарбниці й безапеляційно заявляють про брак культурних засобів у 
русинів, відсутність у них наукових викладацьких сил і їхню "байдужість" до 
науки. Про "національну справедливість" з огляду на це краще й не говорити.

1 Професорам-русинам раніше рекомендували читати час від часу курси по-польськи
з куртуазії для пануючої польської корпорації: і русини, мовляв, не винятково читають по- 
русинськи. Але в наш час це добре побажання уже ніхто не виконує.

2 За переписом 1900 р. в Австрії (Цислейтанії) було 727 тис. італійців.
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IV

19-й параграф австрійської конституції, що затверджує національну 
рівноправність народів Австрії, постановляє, що кожній народності дер
жави, аби вона не була змушена вчитися чужої мови, має бути надана мож
ливість отримувати освіту своєю рідною мовою. У Східній Галичині, де укра
їнське (русинське) населення при 13% євреїв і близько 16% поляків ста
новить близько 70%, інтереси української більшості, місцевого корінного 
населення, мають, звичайно, переважне право на підтримку й ми маємо 
право очікувати, що в організації шкільної справи їхні інтереси найперше 
враховуватимуть. До послуг українського населення будуть, мабуть, створені 
школи всіх типів, починаючи від початкових і закінчуючи вищими, і йому 
нададуть повну можливість навчатися своєю рідною мовою. Звичайно, це 
його природне право — лише стверджуване, а не створюване згаданим 
параграфом конституції, його "національне право". На жаль, — ні це "націо
нальне право", ні основний закон не забезпечують цієї можливості в дійсно
сті, і ця дійсність є повним контрастом з визнаним законом правом україн
ського населення на національну школу. Ми бачили це на прикладі універ
ситету — тепер побачимо ще й на прикладі середніх навчальних закладів.

Необхідність націоналізації школи в інтересах культурного розвитку 
українського населення Галичини усвідомлювалася вже при першому про
будженні русинської народності. У 1848 р. ця свідомість виявилася з особ
ливою силою, і зроблені в цьому сенсі подання урядові мали тоді наслідком 
відоме вже нам розпорядження від 4 грудня 1848 p., яке проголошувало, 
що німецька викладова мова у гімназіях русинських частин Галичини збері
гається тимчасово, доки наявність викладачів, що володіють русинською 
мовою, не дасть можливості запровадити нею викладання. Однак і тут, як 
і в університетському питанні, уряд сам нічого не зробив для підготовки 
таких викладачів і запровадження русинської мови, і гімназії зберегли свій 
німецький характер аж до самої конституційної ери — до 1867 p., який 
разом з визнанням права народностей приніс і націоналізацію школи. Але, 
як ми знаємо, стосунки в Галичині за цей час встигли радикально змінитися 
порівняно з 1848 p., і уряд, схильний тоді підтримувати культурні й націо
нальні прагнення русинської народності, у 1860-ті pp. цілком визнав геге
монію польської шляхти в Галичині. В результаті при заміні німецького ви
кладання в гімназіях Галичини "місцевими мовами" лише одна гімназія — 
давня "академічна" гімназія Львова — отримала (та й то не відразу) право 
на викладання русинською мовою, у двох гімназіях зберегли німецьку мову 
(в інтересах, головно, єврейського населення), а в інших запровадили ви
кладання польською мовою.

Це надбання польські володарі Галичини поквапилися закріпити за со
бою статутом, прийнятим Галицьким сеймом, попри енергійну опозицію
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русинської меншості (статут 22 червня 1867 p., §7). На його підставі за
провадження на майбутнє русинської мови у викладанні будь-якої гімназії 
чи реального училища або відкриття середнього навчального закладу з 
викладанням русинською мовою могло здійснитися не інакше, як за особ
ливою постановою Галицького сейму, якій мав ще передувати сприятливий 
відгук місцевої повітової ради. Цей статут залишається досі єдиним і винят
ковим: у інших провінціях Австрії подібне обмеження зовсім невідоме. Не 
зважаючи на свою винятковість, він, однак, завдяки всемогутньому впли
вові польського клубу, отримав санкції уряду й зберігає свою силу ще й 
тепер. Тенденція його очевидна: Галицький сейм, у якому виборча система 
забезпечує переважну більшість представникам польської народності, став 
владним охоронцем панування польської мови в середній школі. Він може 
накласти veto на будь-яку спробу уряду зробити щось для русинської на
родності в цій сфері. Закон цей забезпечує польській народності не лише 
подальше володіння середніми школами Східної Галичини, захоплених 
1867 p., а й гарантує, що кривди, завдані русинській народності цим захоп
ленням, не відшкодують відкриттям нових середніх навчальних закладів з 
викладанням русинською мовою. Польське представництво краю отрима
ло привілей бути гальмом культурного розвитку русинської народності, і 
поляки могли бути спокійними щодо своєї культурної переваги: ключ до 
культурного розвитку русинів був у їхніх руках.

Ті широкі права, які давав їм закон 1867 p., польське суспільство і 
його сеймові представники використали якнайрішучіше. Хоча середні на
вчальні заклади відкриває уряд на кошти державної скарбниці (тому всюди 
в Австрії їх засновує саме міністерство без санкції сеймів), поляки звикли 
вважати, що кожен новий середній навчальний заклад з русинською мо
вою, створений у Галичині, є поступкою, великодушним даром русинсь
кій народності з їхнього боку, і взагалі, існування таких шкіл — лише 
великодушність з боку поляків. З  іншого боку, вважаючи, що кожне куль
турне надбання русинів є шкідливим для повного й неподільного пану
вання польської народності, поляки намагалися не випускати з рук цих 
"великодушних подарунків" і давали свою згоду на запровадження нових 
русинських навчальних закладів лише в крайніх випадках, тобто тоді, коли 
вже ніяк не можна було її не дати. Так бувало, коли центральний уряд 
здійснював зі свого боку надто великий тиск у цьому напрямі, чи треба 
було кинути якусь милостиню русинам як винагороду за поступки чи втра
ти, завдані їм якимось новим сміливим "завоюванням" поляків у житті й 
устрої краю.

При цьому, однак, уживали всіх заходів до того, щоб така нова русин
ська школа якомога менше могла конкурувати з польськими школами. 
Щоправда, за це уже значною мірою ручалася шкільна адміністрація, яка
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цілковито перебувала в польських руках1, але крім цього вживали ще й 
інших заходів. Так, польські сфери, адміністрація й уряд раз і назавжди 
прийняли принцип, що русинські навчальні заклади можна засновувати лише 
в містах, де вже є такі самі польські навчальні заклади. Цей принцип, абсо
лютно нераціональний з педагогічної точки зору, оскільки створює конку
руючі школи в одній і тій же місцевості замість того, аби засновувати їх у 
місцевостях, взагалі позбавлених середньої школи, має на меті не допусти
ти, щоб поляки і євреї за відсутності польського навчального закладу від
давали своїх дітей у русинський, де вони мусили б навчатися по-українськи 
(русинськи) й піддалися б українізації (ruszczeniu), як були змушені підда
тися полонізації (polszczeniu) русинські та єврейські діти в польських серед
ніх навчальних закладах. Воліли залишити дітей, у тому числі й польських, 
даної місцевості, що не мала ніякої гімназії, взагалі без освіти, аби лише 
вони не мали спокуси вступити до русинської гімназії. Русинські середні 
школи польський сейм хотів допустити лише у вигляді паралельних класів 
при польських, і в такій формі допускав першу з дозволених ним русин
ських гімназій (у Перемишлі). Міністерство не визнало можливим пов
ністю виконати цю вимогу. Та все-таки русинські гімназії засновують спочат
ку у вигляді паралельних класів при польських, часто в дуже незручних, 
навіть неможливих приміщеннях. І залишають надалі під одним дахом 
(podjednym dachem) з польською гімназією, хоча вони й отримують само
стійну організацію і т.ін., досягнувши повної кількості класів.

Щоб показати, як трудно дається русинам створення середніх навчаль
них закладів з русинською мовою, я викладу коротко історію заснування 
цих шкіл, і дещо детальніше зупинюся на вельми характерній історії остан
ньої з них.

Після того, як у 1867 р. поляки заволоділи всіма середніми школами, 
залишивши русинам лише одну львівську гімназію, русини щойно в 1880-ті pp. 
змогли поставити на чергу справу заснування нових русинських гімназій. 
Передусім порушили питання про створення русинської гімназії в Переми
шлі (найбільшому центрі Східної Галичини після Львова), де на той час 
кількість учнів-русинів сягала 200, — а за австрійськими шкільними пра
вилами двісті учнів є кількістю, достатньою для окремої гімназії. Міністер
ство визнавало справедливість цієї вимоги, але польська більшість сейму 
відмовляла у своїй згоді, вдаючись до всіх можливих і неможливих аргумен
тів, починаючи з міркування про недостатню кількість учнів і викладачів- 
русинів і закінчуючи думкою, що спільне навчання учнів-русинів і поляків

передніми й нижчими навчальними закладами відає Краєва шкільна рада ( Rada 
szkolna krajowa), що складається з інспекторів і радників під головуванням намісника 
Галичини.
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сприяє пом’якшенню національного антагонізму (хоча примусове навчання 
русинів у польських школах з польським режимом, до якого на практиці 
зводиться ця теорія, власне, посилює антагонізм, як показує життя і як, 
зрештою, й по собі знають це поляки, що боряться проти подібного шкіль
ного режиму в Росії і Пруссії). Чотири роки (1884—1887) точилася бороть
ба в сеймі за цю бідну Перемиську гімназію, і врешті поляки, піддавшись 
напученням центрального уряду, дали згоду на запровадження русинських 
паралельних класів при польській гімназії "в міру того, як у них [паралель
них класах] виявиться потреба". Це рішення, однак, дещо модифікували, 
надавши йому урядову санкцію, і в принципі русинську гімназію дозволи
ли: паралельні русинські класи поповнювали щороку і згодом сформували 
в окрему гімназію. З  початку навчального року 1903—1904 вона вже мала 
579 учнів і продовжує зростати1.

Дозвіл на дві наступні гімназії — Коломийську й Тернопільську дали 
за надзвичайних обставин, і вони не зазнали таких тривалих поневірянь. 
Дозвіл на відкриття русинської гімназії в Коломиї входив до тих "посту
пок", які мали свідчити про зміну національного курсу в Галичині, а ціною 
цієї зміни мала бути так звана угода (ugoda), русинсько-польський дого
вір. Він полягав у тому, що русинська національна партія (народовці), яка 
представляла більшість русинської інтелігенції, мала прийняти прапор авст
рійської легітимності подібно до поляків, а насправді — стати вірними дру
зями чи слугами польської правлячої партії і її панування в Галичині. Оскільки 
русини не передбачили такого характеру угоди й не вбачали в дійсності 
зміни національного курсу, то ця "угода" проіснувала дуже коротко, але 
залишила після себе деякі "концесії" русинській народності, в тому числі й 
заснування гімназії в Коломиї.

Гімназію в Тернополі заснували з нагоди 50-ліття правління нинішньо
го імператора. Користуючись цією подією, поляки вирішили домогтися ева
куації давнього королівського замку в Кракові, зайнятого австрійськими 
казармами. У сеймі провели постанову — реставрувати цей замок на кош
ти краю, тобто ціною спеціального збільшення податків з працюючих мас, 
які мали покрити мільйонні кредити, вотовані на цю мету. Оскільки ця про
позиція мала на меті винятково польські національні цілі, то виникла відчутна 
потреба дати якусь "концесію" й русинам, і так з ’явився великодушний 
дозвіл відкрити в Тернополі русинську гімназію імені імператора Франца- 
Иосифа.

Відкриті спочатку також у вигляді паралельних класів при польських 
гімназіях, ці русинські гімназії, попри вкрай незручні приміщення, що ста
ли справжньою притчею во язицех, та тяжку руку польської адміністра

1 Статистичні дані беру з офіційних звітів {Sprawozdanie rady szkolnej krajowej).
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ції над ними, все-таки успішно розвивалися, й на початку шкільного року 
1903—1904 Коломийська гімназія, що стала повною в 1899—1900 pp., 
мала вже 485 учнів, а Тернопільська, у складі лише шести класів, — 
497 учнів (повною вона стала лише з 1905 p.).

Якби русини цілком засвоїли ту поміркованість у вимогах, яку їм 
посилено рекомендують галицькі поляки, вони для заснування ще однієї 
гімназії почекали б наступного ювілею імператора, і справа пішла б, 
можливо, легше. Та русини були надто поспішними у своїх культурниць
ких вимогах. Ледь устигши отримати від поляків великодушний дар у 
вигляді гімназії в Тернополі, вони почали клопотатися про нові гімназії. 
На перший план виступив Станіславів, який в останні десятиліття став 
третім (після Львова й Перемишля) адміністративним центром Східної 
Галичини. Кількість учнів-русинів була тут вельми значною, наближа
лася до двохсот, не дуже поступаючись кількості поляків, і спочатку 
батьки учнів, потім і русинські товариства й інституції почали клопо
татися перед шкільною адміністрацією про відкриття у Станіславові 
русинської гімназії. Після різних перешкод і поневірянь, що зайняли 
кілька років, ця справа вийшла на вторований шлях галицької рутини 
в 1900—1901 pp.: повітова рада підтримала клопотання, шкільна рада 
краю і міністерство визнали його законність та обґрунтованість. Браку
вало лише згоди сейму. В цьому й заковика! Більшість сейму рішуче не 
бажала погодитися на відкриття нової русинської гімназії. З  огляду на 
вимоги русинів уряд уже включив її до свого кошторису, однак польсь
кий клуб рішуче поставив своє veto, й питання передали в сейм, а цей 
останній, точніше — його польська більшість настійливо не хотіла 
позитивно вирішити питання. Становище ставало дуже незручним. Ста- 
ніславівська гімназія зросла до питання першорядної ваги, що заціка
вило політиків усієї Австрії. Сам імператор, приїхавши в Галичину во
сени 1903 p., висловлював з рідкісною в русинських справах рішучістю 
своє бажання, аби сейм вирішив питання у сприятливому плані. Але 
більшість проявила характер: сейм спочатку відклав розгляд питання до 
наступної сесії, а врешті-решт відмовив у згоді. Депутати-русини скла
ли свої повноваження. Обрані знову, вони ще раз поставили питання 
про цю нещасну гімназію. Стан справ цим разом був інакшим: поляки 
проводили цілу низку суттєвих законів, що мали на меті подальше зміц
нення їх панування в Галичині. На чолі їх стояв законопроект про рен- 
тові господарства, в якому йшлося про наділення сільськими ділянками 
на пільгових умовах польських селян для заохочення, таким чином, поль
ських колоністів у Східну Галичину з метою її полонізації. Вже раз во- 
тований, цей закон не отримав урядової санкції через різку опозицію 
русинів, котрі бачили в ньому удар, скерований проти самого існування
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русинської народності. Слід було щось "дати" русинам, і під кінець сесії 
поставили й вотували заснування Станіславівської гімназії, як своєрідну 
винагороду за дуже стриману опозицію депутатів-русинів. Ці обста
вини, за яких польська більшість пішла на поступку, справили гнітюче 
враження на русинське суспільство й отруїли все задоволення від цього 
надбання... На додаток здобута такою дорогою ціною ця нова русин
ська гімназія, навіть після остаточного затвердження, зустрілася ще з 
низкою нових перешкод, що загальмували її відкриття, яке відбулося 
лише восени 1905 р.

Така сумна історія цієї останньої гімназії. Шість років довелося дома
гатися її русинам, як Бог зна якої благодаті, і попри співчуття цій вимозі 
центрального уряду, — вони отримали її лише у вигляді принизливої мило
стині польської більшості в обставинах, що вкрай осквернили це нове куль
турне надбання. Подібна невесела перспектива чекає, мабуть, і наступні 
гімназії, які давно стоять на черзі. З  них знову доведеться вибрати одну, 
відсунувши інші в кінець черги. Потрібно буде роками домагатися, звертаю
чись до всіх найможливіших інстанцій, і чекати нагоди, коли полякам знову 
знадобиться торгувати русинською душею чи русинськими кістьми...

Тим часом для викладання польською мовою, яка й так поставлена по
рівняно з русинською у надзвичайно вигідні умови, створюють усе нові й 
нові школи; для цього немає жодних перепон, жодних поневірянь. З  гірко
тою вказують русини на ту обставину, що поки вони з такими труднощами 
домагалися й не могли домогтися однієї Станіславівської гімназії, в Галичи
ні простими адміністративними розпорядженнями заснували чотирнадцять 
нових середніх навчальних закладів з польським викладанням1. Польська 
адміністрація й суспільство не втомлюються дуже наполегливо вказувати 
на те, що Галичина співвідносно зі своєю територією і населенням має серед
ніх шкіл значно менше, ніж інші провінції Австрії, і вимагають від уряду 
збільшити їхню кількість. У цьому підрахунку фігурує русинська (значно 
більша) половина Галичини та її русинське населення (також дещо більше 
за польське), і якщо хтось має право порівняно з іншими провінціями й 
народностями Австрії на збільшення освітніх засобів, зокрема середніх 
шкіл, — то саме русини. Але польська адміністрація, польські правителі 
домагаються й отримують на підставі цих підрахунків школи польські, а 
русинські школи — це вже "інша справа" (co innego), як зазвичай ка

1 Ця обставина стане відповіддю на польські міркування про те, що замість заснуван
ня нових русинських гімназій краще б поліпшити матеріальне становище вчительського 
персоналу. Коли відкривають нові польські гімназії, про це навіть не згадують. А щодо 
русинських гімназій кожен аргумент може бути добрим, аби лише перешкоджав чи відсу
вав їхню появу.
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жуть. Поляки, цілком не соромлячись, заявляють, що русинські середні 
школи "є до певної міри розкішшю й, завдяки русинській мові викладання, 
дають вельми сумнівну користь"; на їхню думку, збільшення кількості 
русинських гімназій навіть тягне за собою "зниження рівня освіти". Але 
середні школи з русинською мовою підпорядковані тій же шкільній раді, 
майже польській за своїм складом; навчання у них здійснюється за підруч
никами, виданими тою ж радою; викладачами є особи, що закінчили 
університет, який поляки так люблять називати "польським"; іспити в них 
приймала польська екзаменаційна комісія. З  огляду на це доводиться зро
бити висновок, що, на думку самих польських публіцистів, сама русинська 
(українська) мова цих шкіл має властивість знижувати їхній культурний 
рівень. Переконання дуже характерне для польсько-українських націо
нальних стосунків.

Наскільки вже тепер поставлена в привілейовані умови польська шкільна 
молодь порівняно з русинською в Галичині, покажуть нам кілька цифр. На 
жаль лише, я повинен застерегти, що галицька статистика взагалі і шкільна 
зокрема характеризується непоборною відразою до національних рубрик і 
не дає можливості належним чином з ’ясувати все значення й напруженість 
національної політики Галичини. Отож, нам доведеться обмежитися хіба 
деякими спостереженнями. Навчальні звіти подають лише дві таблиці з 
національними рубриками: шкіл з викладанням тією чи іншою мовою та 
учнів під кінець навчального року за релігією і національністю. При цьому 
й тут категорії національності потребують поправок. Євреї зазвичай фігу
рують у рубриці поляків. Тому таблиці учнів за національностями, які наво
дять польські публіцисти, зовсім не відповідають дійсності. Так, напри
клад, у загальній кількості гімназистів-поляків 1897—1898 pp., поданій у 
польських статтях, які викликали ці замітки, до кількості поляків включено 
близько 2700 євреїв, які становлять понад 18% загальної кількості учнів.

З  початком навчального року 1903—1904 в Галичині було 49 середніх 
навчальних закладів (гімназій і реальних училищ1); у тому числі з поль
ським викладанням 43, з русинським 4, з німецьким 22. На Східну (русин
ську) Галичину припадає в тому числі польських шкіл 25, русинських 4, 
німецьких 2. Отож, корінна русинська більшість Східної Галичини, яка пе
реважає кількість поляків у чотири рази, має середніх шкіл з русинською 
мовою у шість разів менше, ніж поляки Східної Галичини. Одна польська 
середня школа припадає тут приблизно на 30 тис. польського населення, 
одна русинська — на 820 тис. русинського населення!..

1 До цієї цифри включено 3 філіали навчальних закладів, тобто паралельні класи, 
виділені фактично в окремі навчальні заклади.

2 3  двох німецьких гімназій одну, в Бродах, тепер також перетворюють на польську.
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Ця кричуща нерівноправність справляє вельми суттєвий вплив на куль
турні успіхи української народності Галичини. Шанси русинського насе
лення, яке змушене посилати більшість своїх дітей у польські гімназії й 
реальні училища, і шанси населення польського, яке посилає своїх дітей у 
гімназії майже винятково польські, зовсім не рівні. Перспектива проход
ження курсу на рідній чи на чужій мові справляє надзвичайний вплив на 
кількість дітей, що користуються послугами середньої школи. Перед 
запровадженням польської мови в середні школи кількість учнів-русинів 
у Східній Галичині перевищувала кількість поляків. Деякі цифри з того 
часу здаються тепер майже фантастичними. Так, наприклад, у гімназії в 
Самборі 1858 р. було 202 русини, 97 поляків. У Дрогобичі до іспитів на 
зрілість у 1870 р. (тобто вже за польського викладання, але в такому 
складі класу, який сформувався перед запровадженням польської мови) 
приступило 36 русинів і 5 поляків. Тепер, після кількох енергійних 'чис
ток", русини в обох гімназіях опинилися в меншості: за польським звітом 
(1902—1903 pp.) у Самборі було 313 поляків і 166 русинів, у Дрогобичі 
177 поляків, 125 русинів, і взагалі кількість русинів у середніх школах 
Східної Галичини значно поступається кількості поляків. У гімназіях Схід
ної Галичини в кінці навчального року 1902—1903 було близько 6000 
учнів-поляків і близько 4000 русинів, а з реальними школами близько 
7000 поляків і понад 4000 русинів1. Перехід шкільної справи в руки поль
ської адміністрації і запровадження польського викладання в середніх нав
чальних закладах Галичини були причинами такої зміни. Щоб повернути 
ці стосунки до нормальних — до пропорції населення, — потрібні не 
лише запровадження русинських шкіл, гімназій і реальних шкіл у всіх 
значніших пунктах Східної Галичини, а й створення окремого управління 
для русинських шкіл. Це вимога реальна, яка займає одне з чільних місць 
у національній програмі галицьких русинів, та всі їхні нагадування про 
необхідність "поділу шкільної ради" досі залишаються марними, розби
ваючись о протидію поляків.

У русинських колах не стихають скарги на те, що в руках польської 
адміністрації шкільна справа, а особливо польські школи, є ареною націо
нальної боротьби; що в польських гімназіях і реальних школах до учнів- 
русинів ставляться значно суворіше, ніж до поляків; що вони зазнають тут 
дуже старанних "чисток" з боку викладачів і начальства, які дуже пильно 
протидіють "надвиробництву" русинської інтелігенції й енергійно витрав
люють з русинської молоді "вільний дух" і "національний антагонізм". Такі 
факти й учинки, для яких щодо польської молоді знаходять виправдання у

1 3  огляду на зазначені вище особливості галицької шкільної статистики кількість 
русинів і поляків можна визначити лише приблизно.
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"юнацькій запальності", "патріотичному захопленні", щодо молоді русин
ської карають дуже суворо й нещадно. Деякі епізоди отримали широкий 
розголос. Такою, наприклад, є нещодавня справа про переслідування уч- 
нів-русинів Бродівської гімназії. Дрогобич, загалом відомий своїми побит- 
тями русинських немовлят, що підкосили попередню кількісну перевагу 
учнів-русинів у цій гімназії, нещодавно знову нагадав про себе досить ха
рактерним епізодом: антипольський дебош, вчинений у місті невідомими 
людьми, став приводом для гімназійного начальства виключити низку уч- 
нів-русинів з гімназії взагалі без жодних доказів, а на вступних іспитах, що 
відбувалися через кілька днів після згаданої події, з 20 русинів, які склада
ли іспит, волею долі провалилося сімнадцять.

Ці умови пояснюють порівняну нечисленність русинів у польських 
школах і ту обставину, що їм ніколи не вдається зрівнятися за кількістю з 
поляками. Запобіжний клапан на порух начальницької руки завжди може 
звільнити навчальний заклад від небажаного надлишку українського еле
менту1. Наприклад, нагадаю такий опублікований свого часу фактик. У 
Самбірській гімназії 1898—1899 pp. було в VII класі 23 русини, 22 поля
ки й 6 євреїв; з них у VIII клас перейшло 11 русинів, 21 поляк і 6 євреїв, 
провалилося 12 русинів, 1 поляк і жодного єврея. Рівновага була віднов
лена!

Через подібні епізоди серед русинського населення за польськими гім
назіями закріпилася досить сумна репутація. Незалежно від неї, саме викла
дання польською мовою і роль польської мови як головного предмета 
викладання, є немалою перешкодою до успішного проходження курсу ру
синами. Польська мова є каменем спотикання для русинських дітей, особ
ливо селянських, уже на порозі гімназії, і не перестає для них бути ним і 
надалі. Тому селяни, які дуже часто тягнуть з останнього, аби дати дітям 
освіту, неохоче віддають їх у польські гімназії. При всьому бракові гімназій 
русинських, що залежить почасти від загальних умов шкільної справи в 
Австрії, почасти від спеціальної уваги, якою користуються вони в поль
ської адміністрації, яка дуже старанно підбирає для них склад виклада
чів, — все-таки викладання рідною мовою дуже полегшує проходження в 
них курсу русинським дітям, а атмосфера, безумовно, для них легша — 
хоча, звичайно, полегші не дають і тут. Навпаки, перебуваючи під дуже 
пильним наглядом адміністрації, русинські гімназії ставляться до своїх ви
хованців з вимогливістю, безумовно, навіть більшою, ніж та, яку зустріча

1 Факт, не позбавлений значення, що директорами в навчальних закладах з польсь
кою мовою ніколи не призначають русинів (за винятком осіб, що цілковито відмовилися 
від своєї національності), хоча серед викладачів цих навчальних закладів русинів досить 
багато.
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ють поляки у польських1. Наприклад, у 1900—1901 pp. відсоток тих, які 
покинули курс чи не витримали іспитів у русинських гімназіях, становив 
25%, в польських і німецьких гімназіях Східної Галичини — 22%, у Захід
ній Галичині, де русинський елемент майже відсутній, — близько 19%. 
При вступних іспитах того ж року в русинських гімназіях не витримало 
іспитів 25%, в інших східно-галицьких — 23%, в західних — 18,8%. 
Однак, попри цю відносну суворість, об’єктом якої була русинська молодь 
у всіх видах шкіл, все-таки її становище в русинських гімназіях, завдяки 
викладанню рідною мовою, значно терпиміше, тому її наплив у ці гімназії 
дуже значний.

Наскільки русинське населення цінує русинські гімназії, показує вже 
один той факт, що в чотирьох русинських гімназіях Східної Галичини навча
ється половина всіх учнів-русинів середніх шкіл Східної Галичини — у 
1902—1903 pp. близько 48%. Кожна з русинських гімназій притягує учнів 
з дуже великого району. Ще більшу притягальну силу має вона для най
ближчої околиці. Попри вкрай скрутне матеріальне становище й різні ново
введення, які в останні роки ще більше ускладнили доступ до середньої 
школи незаможного люду2, селяни найближчої околиці з останніх сил тяг
нуться до русинської школи. З  найближчих приміських сіл, за кілька верст, 
діти ходять до гімназії пішки; селяни з дальших місцевостей тримають ді
тей у місті на своїх харчах у родичів, знайомих і т.д. Таким чином, відкриття 
кожної нової русинської гімназії створює новий контингент учнів з русин
ського сільського й бідного міського населення даної місцевості, яке в наш 
час палко рветься до освіти, до світла, але не має можливості посилати 
дітей у віддаленіші русинські гімназії і зовсім не так охоче звертається до

1 Крім того, слід мати на увазі, що на величезну більшість учнів русинських гімназій 
падає тягар, майже невідомий учням-полякам: вивчення другої місцевої мови. В поль
ських гімназіях мають викладати українську (русинську) мову як необов’язковий пред
мет, у русинських — польську. Та українську мову викладають насправді зовсім не в усіх 
польських гімназіях, її викладання здійснюється за дуже скороченою, порівняно з поль
ською, програмою і здійснюється абияк, а вивчають її дуже мало учнів-поляків. А поль
ська мова в русинських гімназіях поставлена дуже поважно: шкільне начальство докладає 
усіх зусиль до того, аби ця справа стояла якомога краще й учні-русини якомога більше 
записувалися на цей предмет. Тому величезна більшість учнів русинських гімназій вчать 
польську мову, навіть не завжди добровільно. Турбота про польську мову доходить часом 
до химерностей: наприклад, при заснуванні русинської гімназії в Коломиї в цю гімназію 
найперше призначили викладача польської мови (необов’язкового предмета!).

2 Зокрема, сильно збільшили платню за навчання, запровадили обов’язкові строї — 
великий фінансовий тягар для немаєтних класів. Чи зроблено це навмисне, як підозрю
ють, трудно сказати, але що ці заходи ускладнили й так нелегкий доступ до середньої 
школи незаможному русинському населенню — не підлягає сумніву.
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польських гімназій, з чужою мовою і чужим режимом. Цим пояснюється 
швидке зростання кількості учнів-русинів у містах, де з ’являється русин
ська гімназія. Так, 15 років тому, перед запровадженням русинської гім
назії, у Перемишлі було гімназистів-русинів 121, у 1903 р. їх там було 
546, на початку 1903—1904 pp. — близько 650. У Коломиї наприкінці 
1889—1890 pp., перед відкриттям русинської гімназії, було 168 русинів, 
наприкінці 1902—1903 pp. — 428, на початку 1903—1904 р. — понад 
500. У Тернополі в 1895—1896 pp. був 151 русин, наприкінці 1902— 
1903 pp. — 438, на початку 1903—1904 pp. — близько 560і. Можна
лише уявити, який переворот у статистиці учнів, які зміни в культурі краю 
викликало б запровадження хоча б такої кількості русинських гімназій, яку 
слід було б мати українській народності Галичини з міркувань "національ
ної справедливості". Якби вони, переважаючи кількісно поляків, отримали 
хоча б приблизно таку кількість середніх шкіл, скільки є тепер шкіл з поль
ською мовою, якби школи з русинською мовою з ’явились у всіх значніших 
містах і містечках Східної Галичини, цифри національної статистики в на
вчальних закладах змінилися б до невпізнання2.

Тепер посилати своїх дітей у русинську гімназію, за десятки й сотні 
верст, для більшості є абсолютно недоступною розкішшю. У 1902—1903 pp. 
близько 55% всіх русинів — учнів середніх шкіл Галичини, навчалися в 
навчальних закладах з нерідною мовою (переважно польською), тимча- 
сом як з учнів-поляків лише 2% (два!) відвідували середні школи з ви
кладанням не польською мовою!..3 Ще одна маленька, але красномовна 
цифра...

За надзвичайної, тяжкої злиденності русинської людності Галичини, за 
всіх тих труднощів, які зустрічають русинських дітей у школах, — в підсумку 
вони, безумовно, значно тяжчі за ті умови, у яких навчаються польські 
діти. Русинська людність, головно завдяки русинським гімназіям, збільши

1 Кількість учнів на закінчення шкільного року загалом значно нижча, ніж на почат
ку; багато їх бувають змушені піти після перших оцінок, оскільки один поганий бал позбавляє 
права на звільнення від платні за навчання, а ця досить висока платня для дуже багатьох 
створює нездоланну перешкоду до подальшого навчання. Цікаво, що й у цьому відношен
ні русинів, здається, поставили в гірші умови, ніж поляків; на це вказує різниця між Схід
ною і Західною Галичиною: в останній відсоток звільнених від платні вищий. Наприклад, 
у 1900—1902 pp. у гімназіях Східної Галичини було звільнено [від оплати] 65% учнів, у 
гімназіях Західної — 74%.

2 Мала кількість учнів-русинів у реальних школах, безумовно, також пояснюється 
відсутністю реальних шкіл з русинською мовою: запровадження однієї такої школи відра
зу підвищило б цю кількість.

3 Вони відвідували гімназії з німецькою мовою; в русинських гімназіях, завдяки зга
даній вище політиці польських правлячих кіл, поляків немає взагалі.

І g М. Грушевський, T. 1
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ла свою питому вагу серед загалу шкільної молоді за цей рік. Все складало
ся так, що він мав зменшуватися. Адже польські школи за цей час росли в 
Галичині, мов гриби, порівняно з русинськими; всіляко опікалася польська 
молодь; дуже численно (порівняно) рушив у середні школи єврейський про
летаріат, шукаючи в освіті виходу зі свого також тяжкого становища; не 
хочу вже казати про чистки й усілякі обмеження... Та попри все це відсоток 
учнів-русинів помалу збільшувався: у 1897 р. учні-русини становили 17,79% 
загальної суми учнів гімназій Галичини (Східної і Західної), у 1898 р. — 
18,29%, у 1899 р. — 19,01%, у 1900 р. — 19,20%, у 1901 р. — 19,54%1.

Отже, українська середня школа є нагальною потребою сучасної Гали
чини, й запровадження нових шкіл з українською мовою — невідкладною, 
кричущою необхідністю. Оскільки польська більшість, звісно, не припус
кає і думки про перетворення будь-яких шкіл з польською мовою на русин
ські (тому й самі русини не вимагають цього), тому необхідно заснувати 
нові навчальні заклади з русинською мовою. Польська більшість не припу
скає існування їх у місцевостях, взагалі позбавлених середньої школи, — 
значить, слід запроваджувати паралельні школи при існуючих польських. 
Якщо взяти до уваги, у яких скрутних умовах перебувають русинські діти в 
польських школах, то цілком очевидно, що в усіх містах, де кількість учнів- 
русинів сягає сотні, там уже назріла потреба й необхідність української 
гімназії. Якщо, попри всі несприятливі умови, — дію запобіжних клапанів, 
недовіру до польської школи серед русинського населення і т.ін. — є, все- 
таки, така кількість, — там для русинської гімназії безумовно є вже пов
ний контингент учнів. Досвід показав на попередніх гімназіях, що там, де 
перед запровадженням русинської гімназії було 150—200 русинів, після її 
запровадження, коли вона досягала повної кількості класів, у ній виявляло
ся до 400—500 учнів. А в наш час, коли прагнення до освіти серед русин
ського населення все посилюється, кожна русинська гімназія має в майбут
ньому шанси здобувати серед навколишнього населення все більшу притя
гальну силу.

Наприкінці 1902—1903 навчального року, не рахуючи Станіславова, в 
таких гімназіях кількість учнів-русинів перевищила сто: Бережани — 213 
русинів, Сянок — 171, Самбір — 166, Стрий — 165, Золочів — 139, 
Бучач — 136, Броди — 130, Дрогобич — 125. Отже, не рахуючи Стані
славова, який уже отримав русинську гімназію, ще три роки тому було ві
сім таких пунктів. Цього року, ймовірно, їх кількість сягнула десятка. В 
кожному з них русинська гімназія, якби дійшла до повної кількості класів, 
безумовно мала б кількість учнів значно вищу за норму, яку австрійська 
шкільна адміністрація визнає достатньою, — двісті учнів.

1 За 1902 р. звіт, очевидно, дає хибний відсоток, тому я його не наводжу.
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Запровадження українських середніх шкіл у згаданих восьми місцево
стях — це той minimum, який мали б дати русинам негайно, вже тепер, аби 
хоч частково пом’якшити шкоду, завдану русинській народності у цій сфе
рі. Але про таку вимогу русини не сміють навіть мріяти. Так трудно вико
нують вимоги навіть однієї гімназії! Щоразу спочатку з польського боку 
здіймають крик про те, що польському stanu posiadania загрожує шкода; 
що русини і так займають привілейоване становище в шкільній справі. З а 
мість того, мовляв, щоб запроваджувати русинські гімназії для жменьки 
учнів-русинів, слід подбати про запровадження нових для розвантаження 
переповнених вже існуючих польських шкіл, — хоча, загалом, русинські 
гімназії не менш людні, ніж польські, налічуючи в середньому по 500—600 
учнів.

"Учень-русин обходиться державі незрівнянно дорожче за учня-поля- 
ка", — кажуть поляки. Насправді можна казати лише про зворотне 
явище. В інтересах польської народності, яка дала в навчальному році 
1902—1903 близько 15500 учнів, уряд утримував 40 середніх шкіл з поль
ською мовою; учнів-русинів було понад 4000 при чотирьох русинських 
школах; значить, в інтересах учнів-поляків уряд робив майже утричі біль
ше, порівняно з їх кількістю, ніж для учнів-русинів. Отож слід сказати, що 
саме учень-поляк обходився йому найдорожче.

Кажуть, що для русинських гімназій не знайдеться й викладачів-руси
нів. Насправді ж багато їх викладають у польських гімназіях, а немало пе
ребувають "у засланні" в школах Західної Галичини1. Повторюються роз
мови, що русинські гімназії є розсадником поганих звичаїв і національного 
антагонізму — хоча в русинських гімназіях, під посиленим наглядом поль
ської адміністрації, до шкільної молоді в цьому плані висувають вимоги 
значно суворіші, ніж ті, які застосовують до польської молоді.

Втім, слід сказати, що цим твердженням і припущенням навряд чи по
важно вірять і самі ті панове, які пускають їх в обіг, коли заходить мова про 
русинські гімназії. Причина впертого опору, який виявляють поляки запро
вадженню нових русинських гімназій (за рахунок державної скарбниці), 
полягає не в цих міркуваннях, а в усвідомленні ними тієї обставини, яка 
змушує русинів так вперто їх домагатися: польські школи затримують куль
турний розвиток українського населення, а поширення української серед
ньої школи слугувало б могутнім засобом його культурного піднесення. 
Намагаючись всіма засобами зберегти політичне й національне, економіч
не й культурне панування та перевагу польської народності над русинською,

1 Я можу налічити (статистики такої, звичайно, немає) не менше 15 викладачів- 
русинів, які займають, без сумніву, — мимоволі, через відому вже нам адміністративну 
політику — місця викладачів у середніх школах Західної Галичини.
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польські кола і їхня більшість у Галицькому сеймі всіляко протидіють усьо
му, що може сприяти піднесенню й розвиткові русинської народності, — 
політичному, національному чи культурному1.

V

Галицький сейм, де повновладно царює цілком солідарна в національ
них питаннях польська більшість, що становить близько 90 відсотків його 
складу, завдяки прийнятій виборчій системі і встановленій під польським 
режимом практиці може слугувати взагалі добрим показником національних 
стосунків Галичини. Я не вдаватимуся, однак, до характеристики націо
нальної тактики сейму й пануючих у ньому стосунків, а обмежуся красномов
ними цифрами сеймових бюджетів — вони дадуть достатньо характерний 
зразок цих стосунків. При ситуації, коли всі крайові установи, що перебува
ють у віданні сейму й фінансуються його бюджетом, мають яскраво вира
жений польський характер, я обмежуся тими рубриками бюджету, де в са
мих асигнуваннях досить виразно проглядає їхній національний характер.

Беру бюджет на 1904 р.2
а) У розділі асигнувань на приватні й виховні заклади тут є:
Субсидії школам і закладам польським 74830 корон3
Школам і закладам русинським 10400
Гімнастичним товариствам польським 4600
Гімнастичним товариствам польським і русинським 4000
(З  цієї суми русинські отримують лише кількасот корон, решту — 

польські).
б) У категорії наукових і просвітніх товариств і видань:
Польська академія наук у Кракові 79000 корон
(Одночасно сейм клопочеться про збільшення субсидії державної

скарбниці з 40000 на 50000 корон).

1 Щоб обійти формальності, пов’язані з відкриттям русинської гімназії (згода сейму) 
й дещо заспокоїти нагальну потребу в нових русинських гімназіях, шкільна адміністрація 
останнім часом вдалася до обхідного маневру: замість русинської гімназії восени 1906 р. в 
Бережанах відкрили паралельні змішані класи, з так званим утраквістичним викладанням: 
одні предмети викладають польською, інші українською мовою. Чи за цим першим актом 
підуть подальші, залишається невідомим. Утраквізм, що досі практикувався головно 
в учительських семінаріях, рішуче засудили й педагогічні кола Галичини, і її громадська 
думка, отож русинське населення Бережанського округу продовжує домагатися запрова
дження окремої української гімназії.

2 Звіти Галицького сейму, 1902—1903 р. — Крайовий бюджет на 1904 р.
3 Корона — півгульдена, майже дорівнює франкові, за теперішнім курсом бл[изько] 

40 коп.
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Для наукових товариств і видань польських 6800 корон
Русинському Науковому товариству ім. Шевченка (яке тепер об’єд

нує всю наукову діяльність галицького українства і є єдиним русинським 
науковим закладом) 10000 корон

(Перед урядом сейм не вважає за потрібне клопотатися в його інтере
сах).

г) Польським просвітницьким товариствам і популярним виданням
20100 корон

Русинським 9400
(При деяких русинських виданнях обумовлюється, що субсидія має 

бути виплачена лише в тому випадку, якщо у виданнях не помітять нічого 
шкідливого з польської точки зору).

На видання підручників польських 3000 корон
На русинські 12000
д) На театри польські 119000 
На театр русинський 18500 
Польським художнім, музичним та ін[шим] установам 38900 
Русинським нічого 
На співочі товариства 3000 "
На стипендії 6000 "
(З  останніх двох асигнувань дещо отримують і русини).
е) Підтримання історичних пам’яток
(лише польських) 48220 корон
Видатки адміністрації (польської) архівів 
і охорони пам’яток 42320
є) Польські сільськогосподарські школи 
й товариства 659274
Русинські (товариству "Просвіта ') 4000
ж) Ремісничі школи (лише польські,
русинських немає) 73976
Практичні курси й навчальні майстерні (польські) 191888 корон 
Субсидії для технічних училищ (польських) 30332
Комерційні училища (польські) 32000
з) Доброчинні заклади польські 45000 " 
Русинські 1800

Я полишав осторонь ті асигнування, з яких дещо могли отримувати й 
русини, чи обумовлював цю можливість і взагалі намагався зазначити все, 
що могло мати характер підтримки культури чи русинської національності. 
Загалом таких асигнувань не назбирається і на сто тисяч, при мільйонних 
асигнуваннях на цілі польські, на установи з польським характером. Асиг
нування на русинські цілі є лише мізерним винятком з загального правила:
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польська більшість дивиться на них, як на великодушну милостиню від своїх 
шляхетських щедрот, — байдуже, що засоби на ці асигнування дають на
родні маси, де русини становлять не менший відсоток, ніж поляки.

Взагалі вся діяльність, яку провадить сейм, його виконавчі органи, його 
установи має польський характер, виявлений не менше, а навіть більше 
різко, ніж у казенній польській адміністрації. Уся автономістська (земська) 
машина Галичини є єдиним великим полонізуючим апаратом, що кидає лише 
уривки руській народності й усіма силами працює для зміцнення політичного, 
культурного й національного панування польського елементу. Русинська 
народність, яка через свою слабкість і знедоленість заслуговує на особливу 
увагу місцевого представництва, має в ньому, вірніше — в його сеймовій 
більшості, могутнього супротивника, який всебічно користується досить 
значним бюджетом краю (бл. 25 млн корон) для посилення елементу поль
ського. У польських колах взяли за принцип, що поза субсидованими 
сеймом русинськими установами й товариствами, всі установи й інсти
туції спільного характеру мусять мати польський зміст, однаково як у 
польській (Західній), так і в русинській (Східній) Галичині, хоча, за всією 
справедливістю, в цій останній вони мали б мати характер русинський. Та 
про це годі й мріяти! Адже польський елемент — панівний, його підтримка 
є альфою і омегою сеймової політики, і кожне асигнування для русинських 
установ, русинських товариств розглядають як небезпечну втрату для пов
ноти цього панування. Галицький сейм не вважає за потрібне рахуватися з 
потребами русинської народності навіть настільки, наскільки рахується з ними 
центральний уряд. Навпаки, як ми бачили в питанні про гімназії, в міру мож
ливості він навіть гальмує дії уряду в інтересах русинського населення.

Я не маю змоги продовжувати далі цей огляд польсько-українських 
стосунків Галичини, хоча було б дуже повчально придивитися також до 
стосунків у політичній сфері, до економічних умов, створених польським 
режимом Галичини, до організації народної освіти, до практики конститу
ційного життя. Але й наведених мною фактів, гадаю, достатньо для того, 
аби скласти уявлення про характер національних стосунків Галичини і вплив, 
який справляють вони на питання культурного й суспільного розвитку. Для 
того, хто прочитав попередні розділи, сподіваюся, не здадуться голослів
ними мої загальні зауваження щодо тої моралі, яку захисники польського 
режиму [в Австро-Угорщині] намагаються зробити взірцем польсько- 
українських відносин в Росії.

Галичина стала пробним каменем для польсько-українських відносин в 
нових умовах конституційної держави. Як склалися ці відносини, ми бачи
ли. Користуючись тими перевагами, які давало їм велике землеволодіння, 
наявністю деяких культурних засобів (значних, втім, лише порівняно з пов- 
ною відсутністю їх у русинів) і певної інтелігенції (також відносно дуже
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невеликої), поляки, тобто верхні прошарки польської народності, постарали
ся використати конституційні форми лише для утвердження цілковитого й 
міцного панування свого класу і своєї народності. Захопивши у свої руки 
управління й представництво краю, вони абсолютно придушили українську 
народність і зв’язали її замість попередніх "кріпацьких ланцюгів" густою сіт
кою тонших, але міцніших пут. І зробила це не якась група похмурих реак
ціонерів. У цій "органічній роботі" {praca organiczna), як називають її поляки, 
помітну роль відіграли видатні представники польського суспільства, лібера
ли й патріоти, "борці за нашу і вашу свободу"1, які раніше вміли сміливо й 
самовіддано виступати в боротьбі з потужнішим ворогом — австрійським 
централізмом, — та не зуміли знайти провідної ідеї справедливості й гуман
ності, коли довелося встановити стосунки зі слабшим — з русинською на
родністю, "за волю" якої вони вважали себе борцями... У цьому таборі пану
ючих виявилося багато вихідців і з Росії, учасників демократичних, вільно
любних рухів. Спочатку їх часом навіть шокувало ставлення до русинів, але 
вони швидко освоювалися з галицькими стосунками. І тепер, наприклад, се
ред крайніх націоналістів, т.зв. вшехполяків також можна знайти чимало ви
хідців з Росії. Ці вихідці, власне, й створили вшехпольський рух...

Епізод досить повчальний і для російської України. її західна частина — 
Поділля, Волинь, не кажучи вже про Побужжя (Холмщина і Підляш- 
шя) — довго жила в однакових умовах з Галичиною і тепер дуже нагадує її 
стан перед конституційною ерою Австрії. Майже все велике землеволодін
ня в руках поляків; вони становлять верхній прошарок місцевого населен
ня; вони, головним чином, представляють місцеву інтелігенцію. Місцеве 
українське населення темне й безпорадне. За відсутності українських інте
лігентних сил, воно перебуває у ще гіршому становищі порівняно з галиць
ким русинським населенням через відчуження від народних мас місцевого 
духовенства, яке в Галичині все-таки склало перші кадри русинської інтелі
генції, хоча й не дуже високої якості.

Як у Галичині, так і в згаданих місцевостях Західної [підросійської] 
України, шанси корінної української людності, попри її цілковиту чисельну 
перевагу, у наш час, безумовно, значно нижчі, ніж у місцевої польської 
народності. Польське населення досі обмежували в його громадянських і 
майнових правах, — це правда. Але місцевому українському населенню це 
жодної переваги не давало. Маси залишались і залишаються в економічній 
залежності від польського власницького класу, а при збереженні існуючих 
порядків у майбутньому їм загрожують також інші категорії залежності.

1 Так називають учасників польських повстань, які намагалися залучити до участі 
також і русинське населення, й називали, а часом і щиро вважали себе борцями за свободу 
не лише польської, а й русинської народності Галичини.
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При всіх утисках, польський елемент і тепер, порівняно з українським, за
вдяки майновій перевазі, займає фактично привілейоване становище. У 
культурному й національному плані польська народність мала незрівнянно 
сприятливіші умови.

Статтю, що викликала мої зауваження, невідомого мені поляка з Пів
денно-Захід ного краю, який взяв під захист польсько-українські стосунки 
Галичини й доводив, що ці стосунки цілковито відповідають "національній 
справедливості", не можна не оцінити як симптом вельми неприємний, — 
тим більше, що я не бачу, аби хтось із його найближчих земляків заявив, у 
якій завгодно м’якій формі, свою несолідарність з таким розумінням націо
нальної справедливості в польсько-українських взаєминах. Якщо хтось шу
кає реальних фактів, йому достатньо нагадати нещодавні події в Холмщи- 
ні, де надію на нормалізацію місцевих стосунків польське суспільство вико
ристало зовсім не в дусі "національної справедливості". Протягом трид
цяти років виступало воно в ролі захисника й опікуна насильно ліквідованої 
унії, а тепер, коли указ про віротерпимість відкривав можливість віднов
лення унії і повернення місцевого українського населення до віри батьків, 
за яку воно стільки витерпіло, — польське суспільство не лише не підтри
мало цих прагнень, але й поставилося до них навіть вороже. У польських 
органах і колах відверто заявляли, що відновлення унії було б не в інтересах 
польської національності й "товариство покровительства унії" у своїх цир
кулярах доручало колишнім уніатам, не згадуючи про унію, вимагати зара
хування їх до католиків, а заявляти бажання про відновлення уніатської 
церкви рішуче відраджувало. Чи варто казати, що в основі цього залучен
ня до католицизму колишнього уніатського українського населення лежали 
й лежать мотиви національні? Замість того, щоб допомогти українському 
населенню в його культурно-національному самовизначенні, польське сус
пільство постаралося й тут використати найменшу можливість для поси
лення польської стихії на шкоду українській.

Я не сумніваюся, що серед поляків Південно-Західного краю і взагалі 
серед поляків Росії є чимало людей, яким чужі прагнення "войовничої Поль
щі", — Poloniae militantis. Але вони дуже слабо себе виявляють. Я не зу
стрів згадок, аби з польського боку пролунав тверезий застережний голос 
щодо уніатського питання. Не бачу, аби з іхнього боку пролунав більш- 
менш рішучий протест з приводу підміни поняття етнографічної Польщі 
Польщею 1815 p., чи так званим Привіслянським краєм. Причому в кордо
нах автономної Польщі мали б залишитися українські, білоруські й литов
ські території нинішнього Привіслянського краю, цілком випадково вклю
чені до нього1. Не бачу, аби хтось звернув увагу на неможливість обійти

1 Див. нижче статтю "За український маслак".
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інтереси української чи білоруської народності, коли в школу чи сільське 
діловодство запроваджують польську мову і т.ін.

Усі ці явища дуже зачіпають питання національної справедливості, і ми 
мали б сподіватися, що передові елементи польського суспільства, які заяв
ляють про своє цілковите несприйняття войовничої Польщі, відгукнуться 
на них уповні виразно, аби не було підстав судити про поляків взагалі за їх 
войовничими представниками. Інакше самі ці елементи малоцінні. В Гали
чині також не бракує людей, готових заявити в приватній розмові, віч-на- 
віч, свій жаль з приводу проявів польського шовінізму і свою надію, що 
національні стосунки з часом втратять свою гостроту. Але такі платонічні 
заяви жодної цінності не мають. А оскільки їхні носії звичайно обмежу
ються лише платонічними почуттями, даючи можливість провадити націо
нальну політику представникам агресивної, войовничої Польщі, то нам ми
моволі доводиться рахуватися з прагненнями й настроями цієї останньої, а 
не тих "співчуваючих" елементів у Галичині, і точнісінько так само — в 
Росії.

Безумовно, величезна більшість української інтелігенції в Росії ста
виться до поляків без жодної упередженості й ворожості. Навіть більше. 
Встановлення modus vivendi в нормалізації стосунків вона бачить у формі 
дуже привабливої національної гармонії. Знаю це по собі й не сумніваюся, 
що такий настрій досить поширений і тепер. Виразником його є наш поет, 
що простягає руку своїм товаришам по вигнанню — полякам і запрошує їх 
спільними силами "відновити тихий рай", забувши історичну суперечку, ви
кликану "неситими ксьондзами й магнатами"... Але нам, молодшим поко
лінням, на очах яких замість "тихого раю" аранжували за сприятливої уча
сті подібних колишніх вигнанців і в’язнів "за нашу і вашу свободу" справж
нє пекло на одній з частин української території — в Галичині, — дово
диться дивитися тверезіше на дійсність і не приховувати від себе труднощі, 
які лежать на шляху до встановлення бажаних національних стосунків.

Кажучи без недомовок, історичні стосунки Польщі й України зводять
ся до того, що українську народність обікрала польська. Вона заволоділа 
багатствами України — її землями. Вона поглинула упродовж століть все 
видатніше, що з ’являлося в українському середовищі, й звела українську 
народність до маси робітників, які працюють на представників польської 
народності й культури. Це звучить неприємно, але треба мати мужність 
принаймні відкрито сказати про цей історичний процес, плодами якого ко
ристується й тепер польська народність. Не поновлюючи історичної супе
речки, слід визнати, однак, що історична справедливість покладає на поля
ків визволеної Росії нелегке, але вдячне завдання — скористатися тими 
матеріальними засобами, які зібрали в їхніх руках предки — завойовники і 
гнобителі — для відродження, економічного й культурного піднесення тих
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народностей, чиїм коштом створювалася сила, значення й привілейоване 
становище народності польської, — населення українського, білоруського 
й литовського. Якщо поляки України, Білорусії і Литви стануть на цю точ
ку зору, якщо вони відчують себе громадянами того краю, привілейоване 
становище в якому створила їм історія, — покликаними працювати для 
блага його трудящих мас без розрізнення їх національності, для інтересів 
краю взагалі, — то це встановить бажаний modus vivendi. Якщо ж свої 
матеріальні й культурні переваги, своє привілейоване становище поляки на
магатимуться використати лише для своїх національних цілей, якщо цими 
перевагами й можливостями, що конституційний лад відкриває краще на
ціонально й культурно озброєним класам, вони будуть користуватися лише 
для того, аби посилити польський елемент, розширити сфери його впливу, 
створити йому превалююче становище, — то встановити modus vivendi буде 
трудно. Діяльність польської шляхти Галичини, яка нічого не забула й нічо
му не навчилася, в такому націоналістичному напрямі лише оживила вікову 
національну суперечку. Якщо таку діяльність поляки російської України чи 
іншого краю візьмуть за взірець, за формулу національної справедливості, 
то про modus vivendi годі й говорити...

Мої слова, ймовірно, для багатьох прозвучать різко й неприємно, й 
мені самому тяжко казати про це. Але я мусив був виконати обов’язок 
історика й громадянина того краю, про який мова, у вирішальний момент 
його історії. І я хотів би вірити, що мої слова знайдуть співчутливий відгук 
у тих елементах польського суспільства, яким чужий національний шові
нізм і які усвідомлюють свої обов’язки перед згаданими мною народними 
масами, які їх виховали.

Та якими б не були настрої польського й українського суспільства, усім, 
хто працює над перебудовою політичних і суспільних стосунків Росії, зок
рема — Росії Західної, з її складним і тяжким спадком історичної Польщі, 
слід думати про створення форм політичних і суспільних стосунків, які б 
забезпечували її населенню можливість культурного й суспільного розвит
ку незалежно від цих настроїв і від сподівань на їх сприятливий хід. Галичи
на дає красномовний урок про небезпечність надій на те, що з простим 
паперовим визнанням права народностей на самовизначення чи їх рівно
правність усе само по собі "влаштується”. Вона закликає до найуважнішого 
ставлення до національного питання, без старанного вирішення якого сам 
по собі конституційний режим не дуже просуне нас до розв’язання проб
леми соціально-політичних взаємин за наявності напружених національних 
стосунків, традицій панування з одного боку й упертого опору з іншого.

Вся культурна й економічна історія Галичини останніх років є голосним 
протестом проти підміни автономії національно-територіальної автономією 
областей, складених з різноплемінних територій і відданих у безконтрольне
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розпорядження пануючим національно-класовим групам. Застерігаючи 
проти політики laisser faire, laisser passer як y галузі національно-політич
них, так і економічних взаємин, вона настійно вказує на необхідність поєд
нувати автономну організацію зі старанним налагодженням національних 
стосунків. Виділення національних територій і організація автономії на за
садах національно-територіальних є одним з вельми важливих моментів у 
сфері налагодження національних відносин; забезпечення прав національ
них меншин — іншим важливим моментом. За наявності цих умов і з 
дотриманням широкої демократизації в усьому ладі, включно з економіч
ними стосунками, із втіленням принципу децентралізації й автономності 
вглиб обласної організації, автономія є могутнім рушієм вільного, безпере
шкодного суспільного розвитку. Без них вона дуже легко може стати лише 
подарунком для групи, класу чи народності, переважаючої економічно чи 
політично.

У Західній Росії з цим слід особливо рахуватися.
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Р О ЗБ У Р Х А Н Е  М УРАВЛИСЬКО

Моя поява в Петербурзі під час засідань Думи* й участь у деба
тах української парламентарної фракції та українського політичного 
клубу не на жарт стривожили охоронців нинішніх порядків австрійсь
кої України.

Особливо занепокоїло їх повідомлення про мою промову, у якій я, 
вітаючи українських депутатів від імені своїх найближчих товаришів, озна
йомив присутніх з результатами сорокарічного конституційного життя ав
стрійської України і вказав на ті перешкоди, з якими стикався її суспіль
ний і культурний рух та які слід мати на увазі, щоб уникнути їх при влаш
туванні політичних і суспільних відносин у Росії. В польських газетах — 
львівських, краківських, навіть познанських — з ’явилися статті, де кри
ки переляку змішалися з більш чи менш добірною лайкою на мою адресу 
й закликали тих, кому це знати належало, до пильнішої уваги щодо моєї 
діяльності.

Русинський делегат у Петербурзі! Серед українських депутатів луна
ють промови, що чорними барвами описують польське правління Галичи
ни! Проф. Грушевський розповідає про виборчі порядки Галичини, про її 
польську "конституцію”! Слід мати на увазі, що Грушевський навмисне 
(це слово підкреслене в оригіналі) їздив до Петербурга, щоб передати 
свій привіт українським депутатам!.. Взагалі слід звернути увагу на діяль
ність проф. Грушевського і його пропаганду тісних зв’язків України авст
рійської і російської, — нагадати йому якщо не особисто, то на "Науко
вому товаристві імені Шевченка", де він головує і яке отримує від Гали
цького (польського) сейму субсидію, — що поляки ще володарі станови
ща в Галичині!

Признаюся в глибині мого падіння, особисто мене ці випади зачепили 
досить мало. За довгі роки, впродовж яких мені доводилося бути мішенню 
подібних і навіть цілком безпардонних нападів з боку різних мимовільних і 
вільних жандармів, які пильнували український народ у його пригнобленні 
й занепаді і зазвичай у кожному русі українства вбачали мою провину й 
накликали громи, нагаї і скорпіонів на голову "гайдамаки в тозі" (якщо це 
відбувалося в Галичині) чи "вождя українських сепаратистів" (якщо йшло
ся про російські межі), я мав достатньо часу, аби притерпітись і звикнути 
до них.

Якщо тепер я згадую про цю останню кампанію, то лише тому, що цей 
маленький вибух благородного обурення, як це часто буває, у своєму пори

*  Першої, у травні 1906 р.
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ві трохи оголив благородні душі, з яких воно вилилося, і дозволив зайвий 
раз зазирнути у їхні глибини1.

Що ж так засмутило польських політиків? Передусім, звісно, небез
пека компрометації польського правління Галичини перед українцями Росії 
й перед очима російського суспільства. Протягом сорока років від початку 
конституційної ери в Австрії польські правителі Галичини, що в якості прав
лячого класу й правлячої народності захопили її виключно в свої руки, 
дискредитували в очах населення будь-яке поняття порядку, законності, 
права, і ні мені, ні якомусь іншому викривачеві шляхетських порядків не 
вдасться висловити на їх адресу звинувачення, яке б не повторювалося на 
всі лади в місцевій пресі, в політичних процесах, в парламентських запитах. 
Але польські політики завжди дуже невдоволені, коли ці звинувачення і 
скарги виходять за броньовані шовіністичним цинізмом стіни таємної ка
мери, на яку вони постаралися перетворити Галичину.

Навіть у центральному парламенті вони воліли б їх не чути й не пере
стають рекомендувати українським депутатам не виносити сміття з хати й 
"свої домашні суперечки закінчувати у себе вдома" — тобто в Галицькому 
сеймі: цілковито пануюча там польська більшість (що становить близько 
90% всього складу депутатів)2 стоїчно терпить і може витерпіти всі звину
вачення й скарги придушеної народності, якими б яскравими й кричущими 
вони не були. Щоправда, і в центральному парламенті вони залишаються 
голосом волаючого в пустелі завдяки тактиці польського кола, яке незмін
но входить до складу урядової більшості (з кого б вона не складалася). Всі 
вимоги українських депутатів, аби розслідування інкримінованих правопо

1 Тому не для того, щоб послабити викликаний мною благородний гнів, а лише в інтере
сах повної достовірності, я зазначу, що в короткому викладі кореспондента газети "Громадська 
думка", з якого почерпнули свої відомості про неї і мої антагоністи, моя промова отримала 
дещо скандальний характер і, при скороченні змісту, деякі фрази отримали не зовсім вдалу 
стилізацію (в устах польських оглядачів, які користувалися цим змістом з других-третіх рук 
чи не розуміли української мови, вийшли згодом уже цілком дивовижні речі). Втім, мої 
погляди на польсько-українські стосунки Галичини в минулому й нинішньому та на сучасні 
умови галицького життя не є таємницею ні для кого: я виклав їх достатньо повно у своєму 
"Очерке истории украинского народа", окремий розділ якого був присвячений сучасній Га
личині, й у статтях "К польско-украинским отношениям Галиции", що друкувалися минуло
го року в "Киевских откликах", згодом передруковувалися у "Киевской старине" і вийшли 
також окремою брошурою. Вони не мали б становити таємниці й для польських публіцистів, 
яких так засмутив мій короткий огляд галицьких стосунків, зроблений у Петербурзі.

2 Такий склад сейму провінції, у якій українське населення за чисельністю не поступа
ється польському (навіть переважає його), пояснюється почасти системою класового пред
ставництва, почасти цілковито беззаконною практикою виборів — одним із найяскраві
ших проявів польського управління Галичиною.
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рушень передавати парламентським комісіям чи трибуналам інших провін
цій, а не місцевій адміністрації, яка призначається за вказівками того ж 
польського кола, були безуспішними. Та все-таки з центрального парламенту 
ці звинувачення доходять до чужих, неброньованих вух і псують добре са
мопочуття польських правителів. Якби вдалося здійснити плани польських 
політиків, що прагнуть розширити обласну автономію Галичини всупереч 
прагненням українців до поділу її на дві етнографічні частини і встановлен
ня національно-територіальної автономії; якби вдалося збільшити компетен
цію Галицького сейму за рахунок парламенту й замінити безпосереднє пред
ставництво в ньому делегатами сеймів, обраними більшістю сейму (в даному 
випадку — польською), цьому можна було б покласти край. А поки що, крім 
неприємностей від українських депутатів парламенту, немає нічого.

Останніми роками прусські політики почали користуватися матеріалом, 
який дають "галицькі дебати" віденського парламенту, як зброєю проти міс
цевих польських представників, і на справедливі скарги поляків на германіза- 
торську політику Пруссії щодо прусських поляків відповідають в’їдливими 
посиланнями на те, що галицькі поляки в цьому питанні діють ще різкіше й 
безцеремонніше щодо галицьких українців. Це, скажімо, не зробило галиць
ких поляків лояльнішими чи стриманішими щодо своїх українських співгро
мадян, але змусило їх ще несхвальніше дивитися на всілякі енунціації про 
галицькі стосунки за межами "домашнього порога". Тепер вони побоюються 
поширення в Росії відомостей про те, які порядки влаштували собі поляки під 
покровом обласної автономії в Галичині; як застосовують тут свої демократичні 
принципи польські "націонал-демократи", ще нетерпиміші в національних 
питаннях, ніж консервативні аграрії (вони блискуче дебютували в цьому пла
ні в питанні про виборчу реформу, цілковито спотворивши принцип рівного 
виборчого права в інтересах польського панування); які благодатні умови для 
економічного й культурного розвитку "національної меншості" були створені 
під опікунством правлячої ( dominującej w kraju) польської народності. Не без 
підстав міркують вони, що такі відомості можуть дуже остудити довіру до 
щирості демократизму й польських націонал-демократів Росії — однопар
тійне галицьких, до їх прагнень виділити й відгородити якомога непроникні- 
ше Царство Польське від втручання парламентарного загальноімперського 
законодавства, до їхніх зусиль вберегти від "будь-якого виправлення" кордо
ни Царства Польського й замість національно-територіальної автономії отри
мати автономію обласну, в нинішніх кордонах Польщі, а населення неполь- 
ських територій, що входять до складу нинішнього Привіслянського краю, 
"забезпечити правами меншості", замість того, щоб приєднати до сусідніх 
одноплемінних територій.

Безумовно, польські порядки Галичини можуть погано послужити поль
ським прагненням у Росії, але винними в цьому будуть не відомості, поши
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ренню яких не можна перешкодити жодними адміністративними заходами, 
а сама наявність польської політики в Галичині, що нітрохи не пом’якшила
ся з огляду на нинішній критичний момент, і яка навіть не викликає суттє
вого осуду з боку керівних елементів інших частин Польщі1. Я з великою 
увагою приглядався, намагаючись вловити якесь пом’якшення в галицьких 
стосунках з огляду на сучасні російсько-польські відносини, — наприклад, 
чи не відіб’ється підтримка, надана "академічним союзом" Росії польським 
вимогам в питанні про польську вищу школу на ставленні галицьких поля
ків до наболілого університетського питання в Галичині. На жаль, — захис
ники польського володіння (stanu posiadania) виявились і тут, як і в інших 
галузях, вірними послідовниками принципів "тащить и не пущать".

Серед польського суспільства Галичини глибоко вкорінилося переко
нання, що її українська меншість має бути будівельним матеріалом для поль
ської національної і політичної будівлі (odbudowania Polski), що тут Поль
ща має здобути реванш за втрати, яких зазнала на своїх західних землях — 
Сілезії й Великопольщі, безнадійно придушених германізмом, а також у 
польських провінціях Росії. Такі наївно-утопічні міркування можна почути 
навіть від людей, далеких від активної політики й не відзначених особли
вим шовінізмом, і ця обставина дає зрозуміти, з яким побутуючим, звич
ним поглядом ми маємо тут справу. Українська "меншість"2 засуджена на 
небуття, національне й культурне. Цим пояснюється енергійна протидія з 
боку поляків українським планам поділу Галичини на дві частини — укра
їнську (Східну) й польську (Західну) відповідно до етнографічних, істори
чних, географічних та всіляких інших моментів3. Перешкоди, які чинять

1 Рік тому невідомий мені поляк з Південно-Західного краю, підписаний літерою 
"К", використовуючи аргументи галицьких народових демократів, намагався спростувати 
"вельми образливу для поляків думку про чинені ними утиски русинів"; його стаття, на
друкована в "Киевских откликах", викликала мої статті "К польско-украинским отноше
ниям Галиции", що підтверджували цю "образливу для поляків думку"; наведені в них 
факти й порівняння галицькі поляки не намагалися тоді спростувати й лише тепер заднім 
числом вилили свою "образу" у вигляді голослівних випадів на мою адресу.

2 "Меншістю" вона є лише завдяки тим тяжким культурним і економічним умовам, у 
які поставило її польське панування, а за чисельністю вона не поступається полякам навіть 
у межах всієї Галичини, а в Східній, українській, є переважаючою, становлячи близько 
70% усього населення, як зазначалося вище.

3 Нинішня Галичина — це цілком випадкове поєднання т.зв. Галицької Русі (головно 
давнього Руського воєводства) й малопольської території — Краківського воєводства, 
об’єднаних під час приєднання до Австрії в одну провінцію, яку поляки за будь-яку ціну 
хочуть зберегти неподільною в інтересах національного панування. Такий же випадковий 
характер має, як відомо, й нинішнє "Царство Польське", зліплене ще пізніше з польських 
територій з додатком, цілком довільним, литовських, українських і білоруських частин.
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збільшенню українських навчальних закладів і різних освітніх засобів, хоча
б вони й нічого не коштували краєві, а запроваджувалися за рахунок дер
жавної скарбниці. Неприязне ставлення до будь-якого прогресу, економіч
ного чи культурного, серед українського населення. Останні роки й останні 
місяці, коли для польської народності в Росії відкрилися інші перспективи, 
не принесли в цій галузі жодного суттєвого поліпшення; навпаки, останнім 
часом відчувалася особлива напруженість з польського боку — рішучість 
іти напролом, не роблячи жодних поступок, хоча б про людське око, як 
вважали потрібним робити раніше час від часу.

Чи це є результатом змін в особовому складі вождів польської політи
ки, чи причина лежить глибше; чи це продумана рішучість завершити будівлю 
"органічної роботи" (так називають цю систему перетворення Галичини на 
цілковито ізольовану, винятково польську державу в державі), чи нерво
вість гравця, який відчуває, що суперник виявився сильнішим, а план склад
нішим, ніж це видавалося спочатку, — тяжко судити. Та безумовно, що 
ставлення правлячої польської "більшості" до української пригнобленої 
"меншості" стало ще різкішим, ще винятковішим останніми роками, коли 
за спиною правлячої шляхти залунали сурми войовничої "народової демо
кратії", так званих тут "вшехполяків", які мають на меті відновлення Поль
щі в її історичних кордонах, і своєю войовничістю заражують і стриманішу 
шляхту.

З  цієї точки зору інтересів польського панування надзвичайно бажа
ним було б роз’єднання галицької України від інших частин української 
території, її ізоляція з власними слабкими економічними й культурними за
собами. Система переслідувань українського слова в Росії, створення не
переборних цензурних кордонів між Галичиною й російською Україною, 
діяльна підтримка, яку надавали бюрократичні сфери Росії галицькому ре
негатству (т.зв. москвофільству), яке підривало сили галицького україн
ського руху, — все це були надзвичайно цінні послуги польському пануван
ню, і старий режим Росії був неоціненним союзником реакційної польської 
шляхти й бюрократії Галичини. Але старий режим Росії захитався, її укра
їнський елемент став виявляти себе все діяльніше, українське суспільство 
Галичини відчуло, як за його плечима, нарешті, встає на весь зріст україн
ський народ — "встає Україна". З ’явилися надії на швидкий вихід Галичи
ни з її ізольованості, на те, що культурна й національна праця, яка лежала 
на плечах галицької інтелігенції, знайде нові центри й сили руху в Україні 
російській; що українське населення Галичини в боротьбі за своє існування 
й розвиток може з часом розраховувати на підтримку звідти. І ця перспек
тива не могла не стривожити надмірно польських політиків. Вони, з одного 
боку, тривожно стежать за кожним проявом тісних стосунків між україн
цями галицькими й Україною російською, з іншого — намагаються остуди-
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ти надії на якусь допомогу звідти. У польських органах останнім часом 
постійно з ’являлися статті, що намагалися послабити враження від пові
домлень про український рух у Росії. Симптоми його, мовляв, цілком слабкі; 
всі народні рухи абсолютно позбавлені національного українського забарв
лення; українське представництво Думи складається з неграмотних селян і 
кількох "напівінтелігентів"; український елемент Росії цілковито безнадій
ний у сенсі свого національного розвитку. Звідси висновок: галицьким 
українцям слід відкласти всі сподівання на нього й покладатися лише на 
себе. До цього додавали міркування на тему, що, мовляв, українська на
родність взагалі здатна бути лише силою від’ємною, руйнівною, а не твор
чою. Творчою силою є лише елемент польський.

Цей останній мотив розвивають тепер з особливою любов’ю не лише 
на адресу українського й польського суспільства Галичини, а й на адресу 
центрального уряду. Упродовж цілого століття польські політики не припи
няли лякати австрійський уряд тяжінням галицьких українців до Росії, ста
рої Росії з її православ’ям і самодержавством. Щоправда, таке тяжіння 
існувало насправді лише у національно-несвідомої частини русинського сус
пільства й у пізніших москвофілів, тяжіння яких підтримували офіційні й 
офіціозні субсидії з Росії. Свідому частину українського суспільства в Га
личині, вірну своїй національності, найменше можна було звинуватити в 
симпатіях до старого режиму Росії, який нещадно переслідував кожен про
яв українського життя у себе й навіть за кордонами своєї держави. Але ж 
бюрократія загалом, скрізь і всюди, погано розуміється на таких тонкощах. 
Польські політики у своїх донесеннях і характеристиках старанно затирали 
різницю правих і лівих течій, національного українського й антинаціональ
ного русифікаторського напрямів серед українського населення. Звалюва
ли все на одну купу, подаючи галицьких українців всуціль друзями російсь
кого самодержавства, прихильниками нагая, що зітхають за Росією і її ла
дом. А галицьких поляків зображували лицарями європейської культури й 
конституційної свободи, що становлять передову варту Європи на Сході 
і, разом з тим, що важливіше, — охороняють цілісність Австрійської дер
жави від панславістських зазіхань Росії та від тяжіння до неї галичан і де
яких інших друзів Росії в Австрії. З  огляду на це в інтересах самої Австрії, 
пояснювали польські політики, необхідно всіляко сприяти посиленню поль
ського елементу як народності, що підтримує державу (Staaterhaltende 
Nation), проти елементу українського як народності, шкідливої для ціліс
ності держави. Слід віддати українську народність Галичини під тісніший 
нагляд поляків як вартових державної єдності й не забороняти їм усіляко 
перешкоджати розвиткові українських національних сил. Урядові кола спів
чутливо слухали ці докази й, насправді, упродовж усієї конституційної ери 
надавали полякам carte blanche у внутрішніх стосунках Галичини. Одночас-
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но з цим польські державні мужі, як наявні, так і нові, які з ’являлися в 
надзвичайній кількості серед польської шляхти, а тепер і серед національ
них демократів, мали призначатися і справді призначалися, як опора дер
жави, на всілякі державні посади, де, крім доброї платні й інших вигод, 
мали можливість також нейтралізувати всі заходи, що могли порушити поль
ський stan posiadania в Галичині, — поняття надзвичайно широке, що про
низувало весь її лад і всі стосунки в ній.

Але старий стяг православ’я, самодержавства і народності зігнив; ста
рий режим захитався. Росія перестала бути небезпечною для всіх західних 
сусідів; її панславістськими замірами тепер важко злякати навіть австрій
ських бюрократів. Потрібно знайти інше амплуа для польських політиків, і 
вони починають виступати в ролі пожежної команди, що має покласти край 
поширенню революційної пожежі з Росії на захід, а особливо — вжити 
заходів проти поширення цієї пожежі в Галичині, з огляду на революційні 
симпатії галицьких українців. Констатуючи співчуття серед українського 
суспільства в Галичині проектованій в Росії аграрній реформі, львівський 
орган польських народових демократів у статті, присвяченій різним не
безпечним симптомам серед українського суспільства (в тому числі й моїй 
скромній особі), зазначає:

"Ця позиція й ентузіазм (українських органів) служать новою пере
сторогою, що ферменти російської революції і заворушення, яких зазнає 
Росія в нинішній критичний момент, за посередництвом русинів, які цілко
вито піддаються впливові нинішньої кризи Росії, можуть перейти на ґрунт 
нашого краю і втягнути його у вир тої самої боротьби, ареною якої є Росія. 
З в ’язок наших "українців" з російськими виявився так яскраво, що слід 
бути готовими до всіх наслідків цього зв’язку. Вберегти від сумних наслід
ків цього зв’язку може нас лише розумна й енергійна політика краю, яка 
буде мати сміливість виразно стати на польській1 точці зору й зрозуміти, 
що лише польський елемент зуміє в цей момент зберегти єдність і неподі
льність краю та вберегти його від небезпеки, що загрожує з боку Росії, яка 
починає тепер впливати й усе сильніше зачіпає тутешні відносини під гас
лом і прапором реформи, як попередньо під прапором царя"2.

Ця тирада пояснює метаморфозу, що відбулася останнім часом. З а 
мість ролі охоронців свободи й цивілізації від реакційного панславізму Ро
сії, яку приписували собі галицькі поляки, вони беруть на себе тепер роль 
добровільних жандармів, що охороняють спокій усіх, хто спочиває на до
статках і привілеях, від привиду суспільно-економічних реформ, які вису
ває визволена Росія. Одночасно з тим, як народові демократи Польщі ро

1 Слово виділено в оригіналі.
2 Słowo polskie. — 1906, 8 czerwca.
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сійської "во ім’я істини, добра і краси" хочуть відгородити західні окраїни 
Росії від реформ загальноімперського парламенту й бажають здійснювати 
їх демократизацію не інакше, як під власною дирекцією, народові демокра
ти Галичини пропонують свої послуги в напрямі попередження й недопу
щення цих реформ у землях австрійських. Це кажуть на адресу "краю", але 
ті, хто мають вуха, сидять дещо далі, у столичному місті Відні. Якраз там, 
от уже майже півроку, під згубним впливом все тієї ж російської "рефор
ми", точиться боротьба за виборчу реформу в дусі рівного й прямого права, 
і її все ще не вдалося вбити остаточно й безповоротно, попри всі старання 
польських політиків, консерваторів, а також і демократів, які твердо пам’я
тають, що кожен із них "спершу народився поляком, ніж став демократом" 
і тому без церемоній приносять свій буцімто демократизм у жертву інтере
сам польського панування. Нагадування про необхідність тримати галиць
ких українців у руках і не розхитувати польського панування, що держить 
їх у шорах, будь-якими демократичними реформами з цієї точки зору може 
бути особливо доречним. Аграрна реформа може отримати свій резонанс у 
Галичині, а це становить велику небезпеку не лише для польського пану
вання в Галичині, яке все ще спирається на велике землеволодіння, але і для 
державного режиму, що досі спирався лише на аристократичні й маєтні 
класи. Цю взаємність інтересів слід з ’ясувати й тоді запросити австрійську 
поліцію й адміністрацію для нагляду й переслідування, спільно з нишпорка- 
ми-добровольцями з народових демократів, усіх зв’язків галицьких україн
ців з Україною російською, з визвольним рухом Росії, з усім, що загрожує 
кинути промінь світла в суцільну темряву Галичини, так старанно консер
вовану польськими лицарями цивілізації. І "демократичні" органи галиць
кої Польщі, навперебій з консервативними, розвивають енергійну діяль
ність у цьому напрямі.
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З А  УКРАЇНСЬКИЙ МАСЛАК*
(В справі Холмщини)

І

Як тільки почато в останніх роках серйозно обговорювати справу авто
номії Польщі, з української сторони не переставали вказувати й пригаду
вати, що Польща в етнографічних границях і так зване Польське Коро
лівство (Царство Польское) — се дві речі зовсім ріжні, і се треба тями
ти. Звичайно говориться про автономію Польщі в її етнографічних грани
цях і законність її автономії в тих етнографічних границях признають усі. 
Але в дійсності поляки домагаються автономії Королівства Польського, а 
се вже зовсім інше. Бо се "Польське Королівство" містить в собі, від сходу, 
також території українські, білоруські й литовські, зовсім припадково злу
чені з чисто польськими землями, і їх треба доконче відлучити, даючи авто
номію Польщі. З  української сторони про се раз у раз пригадувано. Біло
руси і ще більше литовці також вказували на се. Та в російських лібераль
них кругах, так само і в правительствених, сих голосів не дуже слухали. 
Через те й поляки здебільшого промовчували їх, сподіваючися, що з них не 
буде нічого. Тільки останніми часами, коли сформовано осібну урядову 
комісію для перегляду справи Холмщини — чи зіставити її при Королів
стві Польськім, чи відлучити — настала велика тривога в польських кру
гах. Польські політики різними способами стараються підірвати сю справу, 
і коли не на віки вбити, то хоч відсунути. Особливої уваги між сими їх 
виступами варта стаття лідера польських народових демократів гр[афа] 
Владислава Тишкевича, що появилася в органі російських кадетів "Речи" 
з прихильним коментарем самої редакції. Вона не тільки дуже добре ха
рактеризує тактику польських проводирів у сім питанні, а взагалі кидає 
цікаве світло на їх становище.

Високородний автор — наш землячок походженням, тільки з тих, що 
давно вже перебралися "в стан торжествующих", іде старими, уторовани
ми стежками, якими вже не раз удавалося польським політикам перебігати 
дорогу справі відокремлення Холмщини.

Перш за все пильнує він того, щоб споганити цілу справу в очах росій
ських лібералів. Він представляє справу відділення Холмщини ділом "ис- 
тинно-русских людей", російських націоналістів, подиктованим "узкоклас
совыми и низменными вожделениями". Мовляв, диктують їх інтереси пра
вославного духовенства Холмщини, що боїться за свої доходи, зіставшися 
без парафіян, і надії ріжних холмських обивателів на ріжні вигоди, коли 
Холм стане губернським городом. Пісні не нові; в сім польські майстри 
закулісної політики давно вже встигли переконати вищу місцеву адміні-
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страцію, і цікаві пояснення на сю тему читали ми рік тому в львівських 
народово-демократичних органах. Місцева бюрократія і тепер, як і давні
ше, з свого боку, противиться вилученню Холмщини з своїх бюрократич
них мотивів — отже, треба тепер настроїти російське громадянство.

Граф Тишкевич заспокоює його, що великоросійському народові зо
всім не треба журитися Холмською Руссю, її католиченням і поляченням. 
Тутешні люди зовсім не великороси, а русини; вони ріжняться від велико
росів і мовою, і побутом, будучи найбільше близькими "своим галицким 
братьям". Як вони стануть католиками і поляками, то через се вони не 
перестануть бути слов’янами, не стануть "изменниками общеславянской 
идее", так що і з сього боку все буде добре, і нема чим журитися панам 
великоросам. Лідер польських народових демократів, очевидно, представ
ляє собі сучасні відносини Росії в виді розмежування інтересів двох держав
них (государственных) націй — великоросійської й польської. Чого ви, 
панове великороси, самі не можете скушати, лишіть нам, полякам, а при 
тім пам’ятайте, що ми й ви слов’яни! Аби тільки "окаянному німчурі" 
не дісталося, а чи ви з ’їсте, чи ми, се однаково в слов’янське черево піде. 
"Славянские ль ручьи сольются в русском море" чи в польськім — се неве
лика біда. Треба бути тільки добрими слов’янами і більше всього ненавиді
ти німців.

Польські політики встигли добре помітити, що на струнах германофоб
ства, на расовій психіці слов’янській та слов’янофільському противстав- 
ленні світу германського і слов’янського можна з успіхом грати не тільки у 
"истинно-русских людей", а і у проводирів російського лібералізму. А  се 
струна польським публіцистам привична. Як відомо, "історична місія" по
ляків виявляється в тім, що вони крок за кроком уступають німцям на по
живу свої західні провінції й шукають польському елементові винагороди 
на сході, в "нижче культурних" краях українських, білоруських, литовсь
ких. В сім їм не треба перешкоджати. Правда, ріжні російські слов’янофіли 
проголосили були самих поляків "изменниками общеславянской идеи". На 
сій підставі вони хотіли "располячивать Польшу", як каже граф. Хотіли 
повернути поляків на великоросів, щоб зміцнити сей єдино вірний слов’ян
ським принципам народ і противоставити його германізмові. Але ті "истин
норусские люди", на гадку графа, "узкі доктринери". Істинно польські на
родові демократи далеко більше толерантні; вони кажуть великоросам щиро 
й одверто: "Що твоє — то твоє, а що не твоє — то моє", і годі!

Що тут може бути інша точка, з якої можна і треба дивитися на сю 
справу, гр[аф] Тишкевич не бачить, а може, й не хоче бачити разом із сво
їми сопартійниками. Не допускає, видко, що незалежно від усяких егоїс
тичних національних рахунків можна журитися долею народу, який п’ятсот 
літ боронив себе власними бідними силами від винародовлення, полишений
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своїми вищими верствами, позбавлений майже всяких культурних засобів, 
а в останніх десятиліттях безглуздою політикою російської бюрократії вида
ний був головою свому преможному суперникові. Не допускає, що можна 
зовсім безкорисно думати про потребу дати можність культурного й націо
нального розвою й самоозначення сьому народові. Промовчує він, що голоси 
за сим народом, за можливим вилученням його з впливів польських верств 
виходили не від самих "истинно-русских людей", а неустанно йшли і з укра
їнських кругів, зовсім далеких від тих "узкоклассовых и низменных вожде
лений", на які покивує наш високородний землячок, — незаінтересованих 
ані парафіальними доходами, ані цінами на холмські доми. І взагалі, що тут, 
окрім поляків і великоросів, є ще третій заінтересований — заінтересова
ний близько й кровно: український народ, українське громадянство, — про 
се лідер польських народових демократів не упустив ані словечка.

II

Против заходів коло відлучення Холмщини гр[аф] Тишкевич апелює 
до "русского общественного мнения" і на суд його хоче противставити "офі
ціальному толкуванню" холмського питання толкування інше, основане, по 
його словах, на "неопровержимых исторических и реальных данных". Ви
кладаючи се своє толкування, він, одначе, досить скромно користується з 
багатої скарбівні сих народово-демократичних даних. Оповів тільки епізод 
про розмову сідлецького губернатора Громеки з українцями-підляшанами, 
але з сього епізоду трудно витягнути який-небудь вивід до теми. Кількома 
словами тільки згадав він про трудність етнографічного розграничення поль
ської й української території, не запускаючися глибше в свій науковий ар
сенал.

Ся скромність дуже похвальна, бо на доказах з народової польської 
скарбівні трудно далеко заїхати, як показує історична справка графа, що 
Холмщина має сім віків спільної історії з Польщею. Людям, навіть не вче
ним в семінарії, звісно, що 700 літ тому якраз зачинав свою діяльність 
король Данило, на його часи припадає золотий вік Холма: Данило хотів 
зробити з нього свою столицю й резиденцію, та взагалі особливу увагу 
присвячував українському Побужжю. Не знаю, що на місці сього стоїть в 
тих підручниках, з яких черпає свої "безспірні історичні й реальні дані" 
лідер польських народових демократів, але для людей сторонніх сі народо
во-демократичні дані можуть бути й необов’язкові, коли суперечать фак
там історії звичайної, джерелової, а не справленої ad usum Polonorum.

З  сфери побутової автор лякає "русское общественное мнение" "ис
кусственным созданием" нового адміністративного центру з Холма. Дарма 
що Холм був віковим історичним центром українського Забужжя, за поль
ських часів і перед ними. Бентежить їх невигодами, які потерпить людність
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при переході від кодексу Наполеона до загальноімперського цивільного 
права, від форм гіпотеки, прийнятої в королівстві, до нових форм земель
ного кредиту і т.д. Така турбота про невигоди від можливих змін в на
родному житті трохи несподівана в польських устах. В своїм часі польські 
політики, не рахуючись з вигодами чи невигодами місцевої людності, заво
дили тут польське й німецьке право на місце тубільного, українського зви
чаєвого й писаного права. Мабуть, не дуже рахувалися з вигодами сеї люд
ності й пізніші польські адміністратори, заводячи Наполеонів кодекс. Чи 
не занадто вже великий страх перед життям і розвоєм його показують те
пер, "заднім числом", польські політики і ті російські, що підспівують їх 
голосам, коли так лякають російське громадянство невигодами, які можуть 
потерпіти селяни від змін в гіпотеці або від знесення наполеонівського ко
дексу? А тим часом, коли б уже такі небезпечні були ті зміни, то, може, 
дещо з тих порядків в практиці Холмщини було б можна і по відділенні її 
задержати поки що — до загального перестрою земельних відносин і пе
регляду цивільного кодексу.

Та, мабуть, не в сих міркуваннях про інтереси місцевої людності ле
жить вага аргументації польського публіциста. Головне — се порушення 
польського "національного достоянія". Він не допускає навіть гадки про 
якусь нагороду полякам за відлучення Холмщини прилученням якоїсь ін
шої території.

"Ніякі додатки не можуть нагородити за новий розділ Польщі. За
7 віків спільної історії вона органічно зрослася з Холмщиною, й хоч би яка 
елегантна штучна приставка не могла б заступити для поляків відрізаного 
члена. Сто літ тому Віденським конгресом докладно означені границі Поль
щі. Нащо потрібний четвертий розділ, задуманий тепер кабінетом П.А.Сто- 
липіна? Де гарантії, що коли удасться сей замах на історичні границі ко
ролівства, такий замах не повториться на підставі того ж 87 параграфа в 
новий міждумський антракт? Поляки не можуть помиритися з гадкою, 
що вони будуть стерті з карти Європи і з культурно-побутового погляду, 
що під покровом адміністративних експериментів будуть робитись замахи 
на їх національне володіння (достояніє), історично признаване і Росією".

От в чім діло! Поляки боронять "історичних границь", польського stanu 
posiadania. Ну, се пісня стара й добре звісна, й нема чого затемняти її при
співками про трудність розмежування територій, гіпотеку й Наполеонівсь
кий кодекс. Польські політики, які не рахуються з посторонньою публікою 
й співають її, не викидаючи з пісні слова, говорять про "історичну Поль
щу", "Польщу від моря до моря". Народово-демократичним політикам з 
королівства в теперішніх скрутних часах приходиться робити в сій пісні 
сильні купюри й говорити про границі Віденського конгресу замість прав
дивої історичної Польщі. Фі, який прикритий опортунізм! Віденський кон-
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грее — сей фабрикат європейських політиків, якому нема й ста літ! Хто ж 
не знає, як самовільно зліпили тоді Польське королівство оті політики, ро
зірвавши [з] усіма традиціями старої історичної Польщі. Заслонюватися 
рішеннями конгресу — значить мовчки признавати все попереднє, прий
мати історичну давність і силу трьох поділів Польщі! Правда, що Польща 
Віденського конгресу все-таки дає щось більше польському stanu posiadania, 
як Польща в етнографічних границях. Все-таки прилипла до неї Холмська 
Русь, що за часів історичної Польщі була одною з п’яти земель, з яких 
складалося "Руське воєводство". Прилипла частина Підляшшя, давньої 
української землі, потім провінції В[еликого] князівства] Литовського, 
колонізована мазурською шляхтою, але в народних масах все українська, 
почасти білоруська. Прилипла частина литовської Жмуді, провінції 
В[еликого] князівства] Литовського. Приходиться польським політикам 
дорожити й сим та боронити сі припадкові придатки, немовби справді не 
знати які органічні часті польського народного організму. Сьогодні збира
ються відлучити Холмщину, завтра піднімуть мову про губернію Сувалк- 
ську, з сусідніми повітами, залюднену селянами литовськими... Польське 
володіння справді готове потерпіти досить значні втрати.

А польські пани за довгі віки — хоч і не за сім, як пише вельможний 
автор, — так привикли до ruskiej gleby, до poczciwego kmiotka — українсь
кого і литовського. Вони так розгосподарилися на сій землі, вложили в неї 
стільки своєї шляхетської праці, мордуючись над "лінивим і неслухняним 
хлопом". Стільки поколінь перетворяли вони убогі плоди некультурної се
лянської господарки в високі витвори німецької й французької цивілізації 
для свого панського обиходу! Відібрати се від них — се річ недопустима. 
Сього поляки не потерплять. Високородний автор зовсім виразно грозить 
російським лібералам при закінченні своєї статті, що "польська нація" го
това посваритися з "русским народом" за Холмщину. Вона готова "почув
ствовать охлаждение" до нього за таку "обиду, причиненную Польше", коли 
російський народ чи, властиво, російські ліберали не вмішаються в сю справу 
й не здержать російської бюрократії в її плані вилучення українських зе
мель з королівства.

III

Коли польські політики в своїх тактичних планах рахували на незнання 
місцевих відносин чи то у російської бюрократії, чи то у провідників лібераль
ної Росії, рахунки їх рідко коли не справджувалися. Незнання українських 
відносин в тих кругах, що бралися рішати про долю України, розв’язувати 
ріжні питання з українського життя, було й зісталося досі прямо неймовірне.

Бували ріжні фази в тих відносинах. Найчастіше бюрократія російська 
"в інтересах порядка" та "охраны основ" пильнувала всеї повності власті
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польського пана над українським "підданим". Але бувало й таке, що брала
ся вона поборювати польські впливи, противставляючи їм офіціальну "на
родність" і таке ж офіціальне православіє. Але і тим і сим вона знов-таки 
тільки зміцняла перевагу польського елементу над українським, придушу
ючи елемент український, знесилюючи його, позбавляючи всяких способів 
розвитку, культурного і національного самоозначення.

Бюрократію уловляв польський елемент, як сторож "основ" і "поряд
ка", як крайньо консервативний фактор. Для лібералів мав він в запасі гар
ні фрази й ефектні слова про змагання поляків до свободи, про спільну 
боротьбу з офіціальним гнітом і т.ін. Правда, з недавнього минулого росій
ські ліберали могли добре пересвідчитися, які неглибокі сі фрази. Бачили 
вони, як легко злітають сі привабні убрання з польського пана-аграрія, коли 
в ім’я свободолюбних ідей зачепити його інтереси панські або справу поль
ського stanu posiadania. Чули, як тоді в ім’я "нравственной красоты испове
дуемых принципов свободы" ті польські пани-свободолюбці починають 
боронити свою шляхетську перевагу та власть, своє поміщицьке statu quo. 
Але сю науку дуже тяжко приймають російські ліберальні голови. Холм- 
ське питання ілюструє се дуже добре взагалі, а коментарі, які додав орган 
партії "народної свободи" до виводів польського графа в сій справі, можуть 
бути добрим прикладом зокрема. Може бути, що коментарі сі писав при
падком якийсь чоловік "несколько беззаботный по части политики", як у 
Гоголя виступає "господин несколько беззаботный по части литературы". 
Але стаття появилася як редакційна в офіціальнім органі партії народної 
свободи і її приходиться брати як офіціальний голос партії.

І от ми бачимо, що не встиг польський політик кивнути на "истинно
русских людей" як на єдиних авторів та ініціаторів справи відлучення Холм- 
щини, — як орган партії народної свободи слухняно повторяє його слова. 
Відлучити Холмщину — се значить, пише кадетський орган, "сделать угодное 
кучке местных деятелей, проводящих тенденции истинно-русских людей". 
Трудно навіть оцінити відповідно таку заяву! Чи кадетським політикам не- 
звісно, що українці на кождім місці і кождої хвилі не переставали доводити 
осібність української Холмщини й Підляшшя від етнографічної Польщі? Що 
вони раз у раз виступали против включення сих територій в границі автоном
ної Польщі не в інтересах якихсь "истиннорусских людей", а з становища без
гласних, забитих місцевих українських мас? Що українська преса, особливо 
"Громадська думка" і "Рада", минулого року були наповнені статтями на сі 
теми? Що навіть кадетські провідники "снисходили" до заспокоєння українців 
або вияснення свого становища в сім питанні? Що ж се — чи таке незнан
ня глибоке, чи умисне ігнорування того, що не підходить під тактику партії?

Погроза графа, що відлучення Холмщини може розсварити польське 
громадянство з "русским", очевидно, не зісталася без впливу на автора
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коментарію. Він дуже сильно остерігає правительство, щоб воно не спіши
лося "вбить новый клин в русско-польские отношения". На його гадку, 
справу треба віддати на суд "представителей русского народа".

"Если поляки так враждебно относятся к проекту, то, казалось бы, 
этого одного достаточно было бы для того, чтобы отложить его рассмотре
ние до созыва Государственной Думы. Пусть тогда представители русско
го народа решат, насколько интересы русской национальности требуют спе
циального ограждения путем создания новой административной единицы, 
пусть тогда и поляки будут выслушаны по вопросу так близко их затраги
вающему", — пише він.

Російський конституційний демократ стає таким чином вповні на стано
вищі польського народового демократа. Справа йде про розмежування сфери 
інтересів двох державних націй: "русскої" й польської. Костромичі й ярославці 
висловляться в Думі, чи вважають вони свої національні інтереси зачепленими, 
порушеними тим, що холмських "русинів" віддано на поталу полякам, чи ні. 
Поляки нехай обороняють свої національні інтереси перед ними. Про най
більше заінтересованих — про шкуру і кості котрих буде йти сей процес, не 
згадується і тут ні словечком. Нема мови про українців, які повинні мати 
перший голос в сій справі. Нема згадки про інтереси місцевої людності 
Холмщини й Підляшшя, про котру буде йти сей торг, — про її бажання, 
потреби, жалі, про те, щоб вияснити й оцінити її становище, її потреби, пер
ше ніж та справа буде віддана на рішення репрезентантів великоруської 
суспільності, яку гр[аф] Тишкевич заспокоює наперед, що українські холм- 
чаки нічого спільного з ними не мають і ними великоросам журитися не треба.

В "історичні й побутові мотиви" за і против відлучення автор комента
рію не входить. В нім не викликають скептичних рефлексій запевнення 
гр[афа] Тишкевича, що перехід колишніх українських уніатів на католицт
во був явищем цілком натуральним. Без замітки лишає він той цікавий 
факт, що польські націоналісти, які перше так гаряче брали в оборону сило
міць скасовану унію, тепер готові уважати її чимсь зовсім непотрібним і ані 
слівцем не згадують про відновлення сеї силоміць скасованої предківської 
віри місцевої людності; "около 200 тыс. человек, ранее колебавшихся в 
унии между православием и католичеством, стали окончательно исповеды- 
вать последнее, едва была уничтожена промежуточная форма между дву
мя обрядностями", — каже гр[аф] Т[ишкевич], хоч перехід з унії на като
лицтво зістається неправним навіть з становища католицького канонічного 
права. Мовчки приймає кадетський публіцист завірення, що поляки при 
тім усім не мають замірів "католичити й полячити холмську Русь", що по
ляки, "незалежно від тих чи інших політичних доктрин, щиро перейняті 
бажанням забезпечити права національних меншостей, котрих репрезентанти 
залюднюють територію королівства".
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Що ж, з уст кадетських політиків ми навіть чули заспокоєння на адре
су українців, щоб вони не журилися долею своїх земляків в Холмщині й на 
Підляшші, бо поляки, як самі кажуть, не мають заміру їх полячити й хо
чуть забезпечити права національним меншостям. Отже, треба тільки й 
нам навчитися вірити сліпо на слово польським політикам, як уміють росій
ські ліберали, — і всі наші страхи й сумніви зникнуть без сліду. І безпереч
но, сьому всьому можна б повірити, закривши очі на все те, що діялося й 
діється в тій самій Холмщині, а ще більше в сусідній Галичині. Там поль
ське громадянство уже дало найліпші докази того, що, як каже гр[аф] Тиш- 
кевич, "поляки занадто довго самі були кривджені в своїх найліпших націо
нальних почуттях, щоб не вміти їх поважати в інших". Вірмо, панове, аж 
тоді нам буде тепліше на світі!

Кадетський політик не хоче входити в отеє все — він напирає на фор
мальну сторону, що справа рішається поза Думою, і доводить, що діло, яке 
ждало стільки літ, може почекати для свого рішення "кілька місяців".

Нема що й казати, що й нам анітрохи не подобається неконституційна 
дорога, якою пущено сю справу — на бюрократичні руки, які стільки разів 
уже показали себе нездатними до розв’язування національних, спеціально 
українсько-польських питань. Але ми й не такі наївні, аби думати, що справді 
"за кілька місяців" ся справа може бути порішена Думою. Ми вже бачили 
одну Думу, і нехай би хтось з українців попробував у ній, серед тих питань, 
які займали сю Думу, поставити справу Холмщини! Чи не стрічено б сю 
справу більше-менш так само, як міністерський проект про будову нових 
прачкарень при Дерптськім університеті? Чи не вважали б її смішно дріб- 
ною, несерйозною супроти тих основних питань, які займають Думу? Чи 
не висміяли б тих, хто б рішився сю справу піднести? А нова Дума? Чи 
можна думати, що вона буде мати більше часу, охоти й почуття для такої 
"місцевої" справи, такої "дрібної" національної суперечки? Ні, Дума ще дов
го, довго не буде мати спромоги заходжуватися коло таких справ.

А  коли вона й схоче зайнятися ними з такого становища, яке займає 
кадетський орган, заступник хазяїв тої Думи, в отсій холмській справі, — 
то се небагато обіцяє добра "тр^ждающимся и обремененным" в їх місцевих 
жалях і національних кривдах. Його становище — се становище високої по
літики, яка хоче оцінювати справи з погляду "интересов русской националь
ности", вбивання чи не вбивання клина в "русско-польские отношения", а не 
з становища тих, чиї кості й шкура іде на торг тої високої політики. З  такого 
становища "парламентарної політики" нові парламентаристи будуть также 
нездатні до розв’язування "клятих питань" російського життя, як і старі бю
рократи з їх теоріями "державних інтересів". І над сим треба добре подумати 
завчасу всім щирим приятелям конституціоналізму й парламентаризму.



КОМЕНТАРІ

Розділ І. ІСТОРІОСОФСЬКІ СТАТТІ

Вступний виклад з давньої історії Русі,
виголошений у Львівськім університеті ЗО вересня 1894 р.

Вперше надруковано у журналі: Записки Наукового товариства імені Шев
ченка (далі — ЗН ТШ ). — 1894. — T. IV. — С. 140—150. Підпис: 
М. Грушевський.

Передруковано у львівській газеті: Діло. — 1894. — Ч. 228. — С. 1—2; 
Ч. 229. — С. 1-2; 4.230. — С. 1-2.

Подається за першою публікацією.
sui generis (лат.) — свого роду, своєрідна 
bona fide (лат.) — тут. довірливо, на віру 
status praesens (лат.) — тут. реальний стан 
de jure (лат.) — законодавчо (формально) 
an und für sich (я/л/.) — сама собою
modus vivendi (лат.) — спосіб життя, життєвий уклад ( тут. співжиття, сто

сунки)
de nobis non sine nobis (лат.) — доел.: “про нас не без нас”, тобто проблемою 

участі у вирішенні важливих справ
viribus unitis (лат.) — спільними зусиллями
nemini credere (лат.) — нікому не довіряти
IlàvTa бохцш^єтє! (гр.) — Пробуйте все!
juratio in verba magistri (лат.) — довіра до слів учителя

Звичайна схема “русскої” історії и справа раціонального укладу 
історії східного слов’янства

Вперше надруковано у книзі: Статьи по славяноведению. — Вип. І. — СПб., 
1904. — С. 298—304. Підпис: Мих. Грушевський. Є окремі відбитки (7 с.). 
Наступного року в Літературно-науковому віснику (далі — ЛНВ) з ’явилась 
рецензія В.Гнатюка (1905. — Т. XXIX. — Кн. II. — С. 142-143).

У 1964 р. стаття була передрукована Б.Кравцівим у книзі: Вивід прав Укра
їни: Документи і матеріали до історії української політичної думки. — Нью-Йорк,
1964. — С. 11-24.

У 1965 і 1966 pp. стаття двічі виходила англійською мовою (The Traditional 
Scheme of “Russian” History and the Problem of a National Organization of the
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History of the East Slavs /  Ed. by A.Gregorovich. — Winnipeg: Published for Ukr.- 
Canad. University Students Union by the Ukr. Free Academy of Sciences).

1985 p. “Звичайну схему...” опублікував Л.Винар у своїй монографії: Най- 
видатніший історик України Михайло Грушевський (1866—1934). — [Б.м.]: 
Сучасність, 1985. — С. 101—108.

У 1991 р. статтю було надруковано в газеті “Літературна Україна” (ЗО трав
ня) та журналі “Пам’ятки України” (№  3. — С. 4—7).

Подається за першим виданням.
disjecta membra (лат.) — доел.: роз’єднані частини (тут уламків) 
exempli gratia (лат.) — для прикладу

Спірні питання староруської етнографії
Вперше надруковано в збірнику Петербурзької академії наук, виданому за 

редакцією В.Ламанського: Статьи по славяноведению. — Вып. I. — СПб., 
1904. — C. 305—321. Є також окремі відбитки статті (17 с.). У ЛНВ була 
надрукована рецензія В.Гнатюка (1905. — T. XXIX. — С. 69).

cum tacito consensu (лат.) — з мовчазної згоди 
ad absurdum (лат.) — до абсурду, до безглуздя 
pro forma (лат.) — з формальних міркувань 
a priori (лат.) — виходячи із відомих фактів 
[лишається при] non liquet (лат.) — залишається незрозумілим 
[аргумент] contra (лат.) — заперечний аргумент, який свідчить проти [ви

словленої тези]
De administr. imp. cap. 37 — твір “Про управління імперією” [Константина 

Порфірородного], розділ 37; De administrando imperio — несправжня назва тво
ру К.Порфірородного (Багрянородного). Справжня назва: Пері ètfvcov — Про 
народи.

Воі’хі — тут і далі М.Грушевський наводить ряд етнонімів, які зустрі
чаються у К.Порфірородного, співставляючи їх з назвами староукраїнських 
племен

Volksethymologie (лат.) — народна етимологія

Етнографічні категорії й культурно-археологічні типи 
в сучасних студіях Східної Європи

Вперше надруковано в збірнику: Статьи по славяноведению. — СПб., 
1904. — Вып. I. — C. 322—330. Є також окремі відбитки (9 с.). Рецензію на 
статтю написав В.Гнатюк (ЛНВ. — 1905. — T. XXIX. — С. 142).

vagina gentium (лат.) — місцем народження племен (народів) 
hiatus (лат.) — досл.: щілина, проміжок; розлом 
bibelots (фр.) — дрібнички, витребеньки
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a priori (лат:) — тут. упереджено 
in infinitum (лат.) — безмежно

Розділ II. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ 
ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТАТТІ

Українсько-руське літературне відродження в історичнім розвої 
українсько-руського народу

Відчит проф. Михайла Грушевського на науковій академії, спорядженій дня
1 падолиста 1898 р. на пам’ятку столітніх роковин відродження українсько-русь- 
кої літератури.

Вперше надруковано в журналі: ЛНВ. — 1898. — T. IV. — Кн. XII. — 
С. 75—81. Авторський рукопис (чернетка, без початку) зберігається в Централь
ному державному історичному архіві України (далі — ЦДІА України) в 
м.Львові (Ф . 401. — On. 1. — Спр. 48. — Арк. 68—73).

ad acta (лат.) — в архів

Як мене спроваджено до Львова (Лист до хв[альної] редакції “Діла” )
Вперше надруковано у львівській газеті: Діло. — 1898. — Ч. 137. — С.1— 

2. Підпис: М.Грушевський. Авторський рукопис (чернетка, без закінчення; сло
во “спроваджено” у назві взято в лапки) зберігається в ЦДІА України в м.Києві 
(Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 190. — Арк. 17—20-зв.).

Друга публікація в журналі: Український історик (Нью-Йорк). — 1984. — 
№ 1—4 (81—84). — С. 230—235; третя — в журналі: Київ. — 1992. — № 3. — 
С. 139-142.

Подаємо за першою публікацією.
nota bene (лат.) — досл.: запам’ятай, візьми до уваги; тут. зауваж, увага! 
bene (лат.) — досл.: добре; тут. особистий зиск, також: вигідна посада 
lucus a non lucendo (лат.) — цю фразу вживають, щоб вказати на неправиль

ну, абсурдну етимологію; тут можна перекласти “нонсенс” 
etc. (скорочення et cetera) (лат.) — і так далі

Нова “пря” про українсько-руську книжну мову
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1899. — T. VI. — С. 85—92. 

Підпис: М.Грушевський.
Slovanskÿ Prehled (чес.) — Слов’янський огляд (назва журналу)
Einige Streitfragen (нім.) — [Деякі] спірні питання (назва статті)
Dass alle russischen Dialecte gegenüber den übrigen slavischen Dialecten — wem 

der Ausdruck Dialect nicht gefällt, kann dafür Sprache sagen, in der Wissenschaft ist 
das Nebensache — ein ganzes bilden, mit vielen merkwürdigen Zügen einer inneren
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Einheit ausgestattet, das bildet unter Sprachforschern keine Streitfrage (нім. ) — Що 
усі російські діалекти поміж іншими слов’янськими діалектами — кому не подо
бається визначення “діалект”, [той] може називати їх мовами, для науки це не 
має особливого значення — творять внутрішню цілість, позначену багатьма при
кметними рисами, це не становить для мовознавців предмету дискусії

das Verhältniss der russischen Sprachen oder Dialecte zu einander (нім.) — вза
ємостосунки (пов’язаність) російських мов чи теж (або) діалектів

Archiv für slavische Philologie (нім.) — Архів слов’янської філології (назва 
журналу)

Bibliographische Übersicht der slavischen Zeitschriften philologischen, literatur
geschichtlichen und ethnographischen Inhalts (нім.) — Бібліографічний огляд 
слов’янських журналів філологічного, історико-літературного та етнографічного 
змісту

kleinrussichen (нім.) — малоруської
in grossrussischer Sprache (нім.) — у великоруській мові
ruthenischen Sprache (нім.) — [у] рутенській мові
Monumenta linguae necnon litterarum Ukraino-russicarum (ruthenicarum) (лат.) — 

Пам’ятки українсько-руської (рутенської) мови і літератури (назва видавничої 
серії)

ukraino-russica (sc. monumenta) (лат.) — українсько-руські (мається на ува
зі: пам’ятки письменства)

Листи з-над Полтви 
Лист перший
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1899. — Т. V. — С. 106—120. 

Підпис: Observator. Авторський рукопис зберігається в ЦДІА України в м.Києві 
(Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 171. — Арк. 1—27-зв.).

Spectator (лат.) — спостерігач 
Observator (лат.) — оглядач
more patrum (лат.) — (досл.: за звичаєм батьків) як заведено, як водиться, 

за звичаєм
росо а росо diminuendo (іт.) — потрохи, зменшуючи
ad majorem Poloniae gloriam (лат.) — (парафраза вислову ad majorem Dei 

gloriam: задля примноження слави Бога) — з метою уславити Польщу
ut aliquid fecisse videatur (лат.) — щоб здавалося, що щось робиться, задля 

видимості якоїсь діяльності (аби щось робити)
[своєї партії] in statu praesenti (лат.) — [своєї партії] у її сучасному вигляді 

(стані)
чудесне pendant (лат.) — чудесний додаток, доважок
status possidendi (лат.) — статус володарювання, статус панівної верстви
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Лист другий
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1899. — T. VI. — С. 100—120. 

Підпис: Observator. Авторський рукопис зберігається в ЦДІА України в м.Києві 
(Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 171. — Арк. 28—49).

poporum, diacorum, panamarorumque obderatio atque oblupatio (лат.) — іро
нічна фраза, макаронізм, побудований на кшталт Івана Котляревського; можна 
перекласти як: це ж обдирання і облуплювання попів, дияконів та паламарів 

objectum litis (лат.) — предмет суперечки 
de jure (лат.) — туг. формально, законодавчо
per vos, mei Rutheni, Orienten spero convertendum esse (лат.) —  сподіваюся, 

що за вашим посередництвом, мої русини, схід навернеться 
recte (лат.) —  а насправді (досл.: прямо) 
par excellence (фр.) — особливо, дуже, надзвичайно
Pan Bóg popa stworzył dla chłopa, a plebana dla pana (пол.) — у цьому шові

ністичному польському вислові обіграні назви православного та католицького свя
щеників: “Бог створив православного священика (попа) для простого селянина, а 
католицького священика (плебана) для пана”

sami popi і chłopi (пол.) — приклад шовіністичного висловлювання, у якому 
заперечується українська державність: в українців “лишень попи і хлопи”, тобто 
не було шляхти, князів — елітарної державотворчої верстви 

de propaganda fide (лат.) — для поширення віри 
kościółków (пол.) — тут. римо-католицькі церкви 
godzinki (пол.) — тут. Служба Божа, Літургія
Zmartwychwstania Pańskiego (пол.) (орден змартвихвстанців) — [орден] Гос

поднього Воскресіння
urbi et orbi (лат.) — усім (досл.: місту (Риму) й [цілому] світові)
Per pedes Apostolorum (лат.) — “Апостольськими стопами” (назва статті) 
status in statu (лат.) — держава у державі; 777: замкнутий суспільний прошарок

Лист третій
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1899. — T. VIII. — С. 84—116. 

Підпис: Observator. Авторський рукопис зберігається в ЦДІА України в м.Києві 
(Ф . 1235. — On. 1. — Спр. 171. — Арк. 50—62-зв.). Складовою частиною 
третього листа є стаття М.Грушевського “Добиваймося свого університету”, ра
ніше опублікована в газеті: Діло. — 1897. — Ч. 145. — С. 1; Ч. 146. — С. 1— 
2; Ч. 147. — С. 1—2 і передрукована тут без жодних змін.

sic! (лат.) — так! (вживається на підтвердження дивних або неймовірних 
тверджень)

ex posteriori (лат.) — ще одним, наступним доказом (підтвердженням) 
in statu quo [ante] (лат.) — 777: як і раніше 

19 М. Грушевський, T. 1



550 КОМЕНТАРІ

[просив] veniam docendi (лат.) — [просив] дозволу викладати 
posito sed non concesso (лат.) — вирішивши, але не дозволивши 
in der Regel (нім.) — як правило
Sammlung der für die oesterreichischen Universitäten gültigen Gesetze und 

Verordnungen, Thaa і Schweickhardt’a (нім.) — Збір законів і розпоряджень, чин
них для австрійських університетів, [авторів] Таа і Швайкгардта 

status possidendi (лат.) — тут. фактичний стан речей 
non possumus (лат.) — не можемо, не маємо змоги 
periculum in mora (лат.) — зволікання небезпечне 
mirabile dictu (лат.) — страшно сказати
Die Teilpacht nach römischem und österreichischem Recht (нім.) — часткова 

оренда за римським та австрійським правом 
ruthenisch (нім.) — по-рутенськи 
kleinrussisch (нім.) — по-малоруськи 
veniae legendi (лат.) — дозволу читати [лекції] 
usque ad finem (лат.) — аж до [успішного] кінця 
ad personam (лат.) — персонально, особисто
per risum multum (лат.) — досл.: через хихотіння (перша частина крилатого 

вислову: per risum multum debes cognoscere stultum — хто багато сміється, той 
дурнем видається)

Przegląd lekarski (пол.) — Лікарський огляд (назва фахового журналу) 
beati possidentes (лат.) — щасливі власники, володарі, щасливі, хто має

Наукове товариство імені Шевченка
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1900. — Т. IX. — Кн. І. — 

С. 184—200. Підпис: М.Грушевський.
Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache (нім.) — [наукові] дослі

дження у галузі рутенської мови
ad hoc (лат.) — стосовно цього, з цього приводу
miscellanea (лат.) — розділ причинків, дрібних повідомлень, розділ “Різне” 
[у відділах] Ruthenica — [у відділах] українознавства
[з короткими] curricula vitae (лат.) — [з короткими] життєписами (біографі

ями)
Archiv für Sl[awische] Philologie (нім.) — [журнал] Архів слов’янської філо

логії
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde (нім.) — журнал [об’єднання прихиль

ників/дослідників] народного мистецтва 
revue (фр.) — огляд
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Улиця Шевченка у Львові
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1900. — T. X. — С. 200—202. 

Підпис: М.Грушевський. Авторський рукопис (чернетка) зберігається в ЦДІА 
України в м.Києві (Ф. 1235. — On. 1. — Спр. 225. — Арк. 9—11). 

in extenso (лат.) — повністю, без скорочень 
ojcowie miasta (пол.) — батьки міста 
ulicy Błotnej (пол.) — вулиці Болотної 
ulica Szewczenki (пол.) — вулиця Шевченка 
pro aeterna rei memoria (лат.) — на вічную пам’ять

Друга руська артистична вистава у Львові
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1900. — Т. XII. — Кн. X. — 

С. 50—54. Підпис: М.Грушевський. Авторський рукопис зберігається в ЦДІА 
України в м.Києві (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 209. — Арк. 21—29-зв.).

viribus unitis (лат.) — спільними зусиллями 
juri (фр.) — журі

На порозі століття (Присвячено перемиській українсько-руській 
громаді)

Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1901. — Т. XIII. — С. 77—87. 
mvTCDv |iéxpov avtfpcorcoç (гр.) — людина — міра всього 
in statu nascendi (лат.) — у стані народження/на стадії народження 
[а з нею й українська] gente (лат.) — [аз нею й українська] родом (з похо

дження)
sit venia verbo (лат.) — вибачайте на слові 
oùôevôç fiTxov (гр.) — ніхто не гірший

Лист проф. Грушевського до декана Твардовського
“Лист проф. Грушевського до декана Твардовського зараз по інциденті з дня

11 с[ього] м[ісяця]”, а також “Votum separatum проф. Грушевського проти вище 
поданої верифікації протоколу із засідання з дня 16 липня” вперше надруковано в 
львівській газеті: Діло. — 1901. — Ч. 260 і 261. — С. 2 в замітці під назвою 
“Як то було”. Поданий нижче текст газетної замітки прояснює, що спричинило 
появу листа і вміщеного слідом за ним “Votum separatum...”

“Як то було”
Від декана філософічного виділу університету Львівського одержуємо ось 

таке письмо:
“На основі припоручення виділу філософічного ц[ісарсько]-к[оролівського] 

університету у Львові прошу Поважану Редакцію помістити слідуюче пояснення: 
В описах подій, що відбулися у Львівськім університеті д[ня] 19 листопада, 

піднесли часописі руські і польські між причинами, що причинились до подраз
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нення умів руської молодежі, також і се, що проф. Твардовський, бувши минуло
го року шкільного деканом, відібрав на засіданні голос проф. Грушевському, коли 
той промовляв по-руськи.

Позаяк справа сеся була предметом точної верифікації протоколу засідання з 
дня 11 липня с.р. на засіданні з д[ня] 16 липня с.р. і в протоколі з того другого 
засідання є поданий стан справи згідно з правдою, — подаю, отже, відпис усту
пу, що відноситься до сеї події, в дословнім тексті:

“Prof. Hruszewski zabiera głos i pszemawia po rusku. Dziekan prosi Prof. 
Hruszewskiego dwukrotnie, aby pszemawiał po polsku. Gdy zaś Prof. Hruszewski 
prośbie tei zadość nie czyni, Dziekan zwraca się do obecnego na posiedzeniu Prof. 
języka i literatury ruskiej Dra Studzińskiego z prośbą by tenże to, co mówi Prof. 
Hruszewski po rusku, przetłómaczył na język polski, a gdy Prof. Studziński zaczyna 
(po polsku) przemawiać, Prof. Hruszewski opuszcza posiedzenie, nie podając powodów 
swego wyjśca”.

Неправдива є також вістка, подана часописсю “Gazeta Narodowa”, що проф. 
Грушевський, виходячи з засідання, тріснув дверми.

Такий є дійсний стан сеї справи.
Львів, дня 1 /XI. 1901 р.
L.Finkei с.р. декан”.
До повищого письма ми уважаємо за потрібне подати ось такі два докумен

ти: [далі вміщено “Лист...” і “Votum separatum...”]
Се votum separatum проф. Грушевського мусив філософічний деканат віді

слати враз із протоколом до міністерства. Для того дивно нам, як міг міністр 
просвіти д-р Гартель в своїй відповіді на інтерпеляцию руських послів сказати: 
“... нічого о тім не знаю, мовби професори або доценти Львівського універ
ситету, котрі викладають по-руськи, мали які-небудь жалі на університетські 
власті”.

pro futuro (лат.) — з огляду на майбутнє
votum separatum (лат.) — особливе або ж особисте бачення проблеми; тут: 

репліка. Далі votum можна перекласти як “позиція стосовно проблеми”

В справі музею при Науковім товаристві ім. Шевченка
Вперше надруковано в журналі: ЗНТШ. — 1901. — T. XLIII. — Кн. V. — 

С. 1—3. Підпис: М.Грушевський.

Друга вистава образів Ів[ана] Труша
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1901. — T. XV. — С. 108—111. 

Підпис: М.Грушевський.
pro domo nostra (лат.) — тут. про стан наших справ
quasi [потреби] (лат.) — несправжні, уявні потреби
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Олександр Кониський. 18(30)/VIII.1836 — 29/ХІ(11/ХН).1900
Вперше надруковано у книзі: Хроніка українсько-руського НТШ у Льво

ві. _  1901. — Вип. 1. — Ч. 5. — С. 21-29. Підпис: М.Г.

В справі “Академічного дому”
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1902. — T. XX. — С. 176—178. 

Підпис: М.Грушевський.

250 літ
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1904. — T. XXV. — Кн. IV. — 

С. 1—6. Підпис: Мих. Грушевський.
Ruthenische revue (нім.) — Руський огляд (назва періодичного органу) 
pacta conventa (лат.) — специфічна форма угоди між володарем (королем) 

та підданими (переважно елітарним шляхетським станом), явище так зв. шляхет
ської демократії. При виборах короля шляхтою Речі Посполитої між ним і ви
борцями укладалися на термін його правління певні угоди, які повинні були прав- 
но регулювати їхні стосунки. Угода pacta conventa вважається попередником кон
ституції

status quo [aute] (лат.) — ранішого, попереднього стану 
[дальший] modus vivendi (лат.) — modus vivendi перекладається як “спосіб 

життя, життєвий стиль, уклад життя”; тут ідеться про міжнародні стосунки на 
перспективу

[звести до] minimum (лат.) — якомога зменшити

Що зробити з “Академічним фондом” ?
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1902. — T. XX. — С. 51—54. 

Підпис: М.Грушевський.

Гуцульська вистава
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1904. — T. XXVII. — С. 49— 

51. Підпис: М.Грушевський.
clou (фр.) — цвяшок

Українсько-руські наукові курси
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1904. — T. XXVII. — С. 102— 

113. Підпис: М.Грушевський.
ad hoc (лат.) — для цього
Ancien regime (фр.) — старий режим

Безглузда національна політика Росії
Вперше надруковано в газеті: Діло. — 1905. — Ч. 100. — С. 2.
modus vivendi (лат.) — тут. стосунки, принципи міжнародного співжиття
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gente Lithuani, natione Poloni (лат.) — походженням литвин, а за національ
ністю — поляк. Специфічна формула, якою намагалися обґрунтувати існування 
“політичної польської нації”.

divide et impera (лат.) — поділяй і володарюй — один із основоположних 
принципів політики Римської імперії; тут. натяк на імперсько-шовіністичну полі
тику
Що ж далі? (в справі руських гімназій)

Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1905. — T. XXIX. — Кн. І. — 
С. 1—5. Підпис: М.Грушевський. 

ad oculos (лат.) — наочно
Wasserruthen (нім.) — досл.: несправжній українець: людина без національ

них переконань; тут. обиватель
in abstracto (лат.) — тут. взагалі

В справі руських шкіл і руського театру
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1905. — T. XXIX. — Кн. III. — 

С. 211—220. Підпис: М.Грушевський.
[увага до аргументації] contra (лат.) — [увага до доказів] опонента 
[се] condicio sine qua non (лат.) [чоловіка, що] — [це] необхідна риса [лю

дини, яка]
per nefas (лат.) — протизаконно
ad calendas graecas (лат.) — (досл.: до грецьких календ) невідомо доки, на 

невизначений термін

Меморіал Петербурзької академії в справі свободи української мови в Росії
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1905. — Т. X X X . — Кн. V. — 

С. 160—163. Підпис: М.Грушевський.

Не даймося!
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1905. — Т. XXXI. — Кн. VII. — 

С. 90—92. Підпис: М.Грушевський. У фонді М.Грушевського в ЦДІА України в 
м.Києві зберігається коректа статті з власноручними правками автора (Ф. 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 175. — Арк. 56).

nieumienia poprawnie się wyrażać po polsku (пол.) — невміння граматично і 
стилістично правильно висловитися по-польськи 

z konieczności (пол.) — з необхідності
do gnoju na zagrodę (пол.) — досл.: до гною, крутити хвости свиням; перен:: 

тобто не брати участі у вирішенні політичних питань 
u wielmożnego рапа (пол.) — у вельможного пана 
[польське] fatum (лат.) — [польська] зла доля
pracy organicznej (пол.) — природної праці, властивої [для них] праці
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Академічний дім
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1905. — T. XXXII. — Кн. XII. — 

С. 177—178. Підпис: М.Грушевський.

Українські кафедри
Вперше надруковано в київській газеті: Громадська думка. — 1906. — 

№  23. — С. 1—2. Підпис: Проф. М.Грушевський.

Ювілей Вол[одимира] Антоновича
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXIV. — Кн. V. — 

С. 402. Підпис: М.Грушевський.

До наших читачів в Галичині
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXIV. — Кн. 

XII. — C. V —VII. Підпис: М.Грушевський.
ut felix faustum fortunatumque sit (лат.) — офіційна формула у давньому Римі: 

нехай [це починання] буде щасливим, сприятливим і вдалим; християнський від
повідник: дай Боже!
З  біжучої хвилі

Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXVI. — Кн. X. — 
С. 145—149. Підпис: М.Грушевський.

Dzwon Polski (пол.) — Польський дзвін (періодичне видання) 
in corpore (лат.) — повним складом, усі разом
Myśl Polska (пол.) — Польська думка (назва періодичного органу)

Розділ III. ЗБІРНИК СТАТЕЙ “З  БІЖУЧОЇ ХВИЛІ.
СТАТТІ Й ЗАМІТКИ НА ТЕМИ ДНЯ 1905-1906 РОКІВ”

[Передмова]
Причини появи 1907 р. (хоча на обкладинці й титулі стоїть 1906 р.) збірника 

статей “3  біжучої хвилі”, укладеного зі статей, спершу друкованих у “Літерату- 
рно-науковому віснику”, пояснені М.Грушевським у коротенькій передмові. По
рівнявши тексти статей з ЛНВ і збірника, констатуємо, що “другорядні зміни”, 
про які пише автор у передмові, полягали у мінімальному редагуванні статей, 
головним чином, у незначних синтаксичних і стилістичних виправленнях мови 
львівського ЛНВ з метою наближення її до мови Наддніпрянської України. У 
фонді М.Грушевського в ЦДІА України в м.Києві (Ф . 1235. — Оп. 1. — 
Спр. 192. — Арк. 1—62) зберігається коректа збірника з авторськими правками 
і доповненнями, а також написані Михайлом Сергійовичем власноруч титульна 
сторінка (арк. 1) і передмова до збірника (арк. 2—3). 1908 року в ЛНВ з ’яви
лась рецензія В.Доманицького на збірник (T. XLII. — С. 195—196).
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Подаємо статті зі збірника в тій самій послідовності, що й у книзі.

Українство і питання дня в Росії
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1905. — T. X X X . — Кн. IV. — 

С. 1—10. Підпис: М.Грушевський. Є окремі відбитки (12 с.). Подаємо за другим 
виданням у книзі: 3  біжучої хвилі. Статті й замітки на теми дня 1905—[190]6 pp. — 
K.: Друк. С.В.Кульженка, 1906. — С. 5—15. Коректа статті з правками автора 
зберігається в ЦДІА України в м.Києві (Ф. 1235. — On. 1. — Спр. 192. — Арк. 
4—8-зв.).

magistra vitae (лат.) — учителька життя
getrennt marschieren und vereint schlagen (нім.) — ідучи ріжними дорогами, 

разом бити в сю точку (переклад М.Г.). Мається на увазі, що політичні партії 
можуть мати різні програми і різне бачення вирішення певних питань, проте всі 
вони повинні працювати на єдину глобальну мету — вибороти основоположні 
принципи громадянських свобод

Конституційне питання і українство в Росії
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1905. — Т. X X X . — Кн. VI. — 

С. 245—258. Підпис: М.Грушевський. Частина статті увійшла до праці 
М.Грушевського “На конституционные темы” у збірнику: Освобождение Рос
сии и украинский вопрос. Статьи и заметки. — СПб.: Тип-я “Общественная 
Польза”, 1907. — С. 121-131.

Подаємо за другим виданням у книзі: 3  біжучої хвилі... — C. 16—32. Ко
ректа цієї статті з правками автора зберігається в ЦДІА України у м.Києві 
(Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 9-16-зв.).

de facto (лат.) — тут. насправді
[до] a linea (лат.) — досл.: від лінії, від риски, від [цього моменту] (точне 

значення не зрозуміле із контексту)

На руїнах
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — Т. XXXIII. — Кн. І. — 

С. 143—151 під назвою “3  біжучої хвилі”. Підпис: Мих. Грушевський. Частина 
статті (без відома автора) відразу була передрукована в київській газеті: Громад
ська думка. — 1906. — 4 .6 . — С. 2—3. Дозволу на передрук редактор газети 
Ф.Матушевський просив уже після виходу газети (Див.: ЦДІА України у 
м.Києві. — Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 634. — Арк. 44).

Подаємо за другою публікацією у книзі: 3  біжучої хвилі... — С. 33—43. 
Коректа статті зберігається теж у фонді М.Грушевського (Там же. — Спр. 192. — 
Арк. 17—20-зв.).

Дорогою віків
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — Т. XXXIII. — Кн. II. —
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C. 244—245. Підпис: Мих. Грушевський. У примітці автор зазначив: “Ся стаття 
була написана для вихідного числа київського “Громадського слова”; по забороні 
його надруковано в і ч .  “Громадської думки”, але що те число сконфісковано, 
подаємо сю статтю тут”.

Друкуємо за другою публікацією у книзі: 3  біжучої хвилі... — С. 44—45. 
Коректа статті (без закінчення) зберігається в ЦДІА України у м.Києві
(Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 62).

Перші кроки
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXIII. — Кн. II. — 

С. 338—344 під назвою “3  біжучої хвилі”. Підпис: Мих. Грушевський.
Подаємо за другою публікацією у книзі: 3  біжучої хвилі... — С. 46—53. 

Окремі сторінки коректи статті зберігаються в ЦДІА України у м.Києві 
(Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 21—21-зв., 22, 24-зв.).

ad calendas graecas (лат.) — (досл/. до грецьких календ) невідомо доки, на 
невизначений термін

in spe (лат.) — (досл.: у надії) тут. на перспективу
aut bene aut nihil (лат.)— частина вислову de mortuis aut bene aut nihil: про 

мертвих або добре, або нічого [не говорити] 
ad hoc (лат.) — спеціально для цієї мети
ad usum delfini (лат. ) — досл. : для дитячого вжитку. Цим висловом звичайно ствер

джується, що видання містить цензурований авторський текст

“ Самоотвержение малороссиян”
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — Т. XXXIII. — Кн. III. — 

С. 558—564. Підпис: М.Грушевський.
Друге видання — у книзі: 3  біжучої хвилі... — С. 54—61. Коректа статті з 

авторськими правками зберігається в ЦДІА України в м.Києві (Ф. 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 25-зв.—28-зв.).

1991 р. статтю під назвою “Самозречення малоросіян” було опубліковано в 
газеті “Голос України” (27 грудня, с. 12—13, з коментарем проф. Л.Решодька); 
1992 р. — під авторською назвою передруковано у книзі: Великий українець: 
Матеріали з життя й діяльності М.С.Грушевського /Упор., підгот. текстів, фото- 
матер., комент. та приміт. А.П.Демиденка. — K.: Веселка, 1992. — С. 9—18. 

Подаємо за другим виданням.

Польсько-українські мотиви
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — Т. XXXIV. — Кн. IV. — 

С. 166—175. Підпис: М.Грушевський. Подаємо за другою публікацією в книзі: 
З  біжучої хвилі... — С. 62—73. Коректа статті зберігається в ЦДІА України в 
м.Києві (Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 29-зв.—34).
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w tej części Rzeczypospolitej (пол.) — у цій частині Речі Посполитої 
niepodległej Rzeczypospolitej (пол.) — незалежної Речі Посполитої 
Galizien! (нім.) — Галичина! 
dzielnica (пол.) — округ, район
[але й без сього наглого] démenti (фр.) — [але й без сього наглого] псевдо- 

спростування
beati possidentes (лат.) — щасливі володарі
status quo [ante] (лат.) — становища, яке було до певного моменту, раніше 

Новий кордон
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXIV. — Кн. V. — 

С. 380—383. Підпис: М.Грушевський. Подаємо за другою публікацією у книзі: 
З  біжучої хвилі... — С. /4—78. Коректа цієї статті зберігається в ЦДІА Укра
їни в м.Києві (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 35-зв.—37).

credo quia absurdum (лат.) — вірю, тому що неймовірно

У українських послів російської Думи
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXIV. — Кн. VI. — 

С. 540—545. Підпис: М.Грушевський. Подаємо за другою публікацією у книзі: 
З  біжучої хвилі... — С. 79—84. Коректа статті зберігається в ЦДІА України у 
м.Києві (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 38, 39—41).

З  Державної Думи. З  вражінь і помічень
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXV. — Кн. VII. — 

С. 95 — 102. Подаємо за другою публікацією у книзі: 3  біжучої хвилі... — 
С. 85—92. Коректа статті зберігається в ЦДІА України в м.Києві (Ф. 1235. — 
Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 46—48-зв., 49-зв.).

Ukraini gente, nationi Rossi (лат.) — українці родом, а за національністю 
(культурою) росіяни

malum necessarium (лат.) — неуникне зло 
aut—aut (лат.) — або—або

Дума і національне питання
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXIV. — Кн. VI. — 

С. 588—594 під назвою “Російська Дума і національне питання”. Підпис: 
М. Грушевський.

Подаємо за публікацією у книзі: 3  біжучої хвилі... — С. 93—99. Коректа 
цієї статті зберігається в ЦДІА України в м.Києві (Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 
192. — Арк. 42-зв.—45).

urbi et orbi (лат.) — досл.: містові [Риму] і всьому світові; тут. усім
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Аграрне питання
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXV. — Кн. VII. — 

С. 147—151. Підпис: М.Грушевський. Подаємо за другою публікацією у книзі: 
З  біжучої хвилі... — С. 100—105. Коректа статті зберігається в ЦДІА України 
у м.Києві (Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 50-52).

Після Думи
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXV. — Кн. 

VIII. — С. 330—334. Підпис: М.Грушевський. Подаємо за другою публікацією 
у книзі: 3  біжучої хвилі... — С. 106—111.

Перша річниця російської конституції
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. XXXVI. — Кн. XI. — 

С. 327—331. Подаємо за другою публікацією у книзі: 3  біжучої хвилі... — 
С. 112—116. Коректа статті (без закінчення) зберігається в ЦДІА України у 
м.Києві (Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 56—57-зв.).

Галичина і Україна
Вперше надруковано у журналі: ЛНВ. — 1906. — T. X X XV I. — 

Кн. XII. — С. 489—496. Подаємо за другою публікацією у книзі: 3  біжучої 
хвилі... — С. 117—126. Коректа статті зберігається в ЦДІА України у м.Києві 
(Ф . 1235. — Оп. 1. — Спр. 192. — Арк. 58—61-зв.).

organiczna praca (пол.) — природна праця, властива [для них] праця 
[по] Lehrjahre (нім.) — [після літ] навчання
Wandeijahre (нім.) — роки мандрівок [з метою здобуття життєвого досвіду]

Розділ IV. ЗБІРНИК СТАТЕЙ 
“ВИЗВОЛЕННЯ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ” 

(“ОСВОБОЖДЕНИЕ РОССИИ И УКРАИНСКИЙ ВОПРОС”)

Збірник статей М.Грушевського під назвою “Освобождение России и укра
инский вопрос. Статьи и заметки” (СПб.: Тип-я т-ва “Общественная польза”, 
1907. — VIII, 294 с.) друкувався протягом першої половини 1907 р. У фонді 
1235 в ЦДІА України у м.Києві (Спр. 96. Видавниче товариство “Обществен
ная польза”) зберігаються листи петербурзьких видавців до Михайла Грушевсь- 
кого, в яких висвітлено хід роботи над збірником. У листі на бланку “Правление 
тов-ва “Общественная польза” від 5 лютого 1907 р. — першому, що торкається 
даної теми, читаємо: “Мы сегодня получили первую часть оригинала для Вашего 
сборника и сдали его в набор. Приняв в соображение Ваше желание издать Сбор
ник по возможности дешевле, мы остановились на шрифте без шпон (образец 
при сем прилагается). Вместе с тем, мы сегодня выслали Вам два образца бумаги
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в 3.75 к. и 4.50 к. за стопу. Просим сообщить нам, на какой бумаге Вы остано
вите свой выбор” (ЦДІАК. — Ф. 1235. — On. 1. — Спр. 96. — Арк. 177). В 
наступному листі (від 27 лютого 1907 р.), запевняючи професора, що із задово
ленням беруться друкувати цей збірник і всі його вказівки будуть взяті до відома, 
видавці водночас просили: “Нам приятно было бы, если бы Вы прислали ориги
нал по возможности скорее, так как после открытия Думы у нас будет очень 
много работы и издание Вашего Сборника может затянуться” (Там же. — 
Арк .178). Із листа від 7 березня випливає, що частину набраних матеріалів дру
карня надсилала для коректури М.Грушевському до Києва, а іншу частину вичи
тував на місці О.Лотоцький. Очевидно, темпи роботи Лотоцького над коректу
рою статей видавців не задовольняли, і вони навіть скаржилися на нього М.Грушев
ському: “...уведомляем Вас, что у г-на Лотоцкого находятся на корректуре с 9 по 
14 листы, он нам их не возвращает уже сколько времени, а посылаем каждый 
день к нему посыльного” (лист від 19 квітня 1907 р.: Там же. — Арк. 182).

Паралельно з роботою над збірником друкарня товариства “Общественная 
польза” видавала деякі статті окремими брошурами. Так, в листі від 19 квітня 
1907 р. завідувач друкарні сповіщав Михайла Сергійовича, що “4 брошюры от
дельных оттисков готовы и сброшюрованы; ждем Вашего распоряжения для рас
сылки, куда и по сколько экземпляров отправлять” (Там же. — Арк. 182). В 
листі від 24 травня повідомлялось, що “весь сборник будет выпущен в начале 
будущей недели” (Там же. — Арк. 184). Очевидно, так воно і було, тому що з 
наступним листом із Петербурга, від 15 червня 1907 p., були надіслані два рахун
ки на 711.42 к. і 333.89 к. за друк книги “Освобождение России и украинский 
вопрос” та окремих відбитків (Арк. 185).

Отже, 1907 року у Петербурзі одночасно зі збірником було видано брошу
рами 7 статей із нього, а саме: “Украинский вопрос”, “Движение политической и 
общественной украинской мысли в XIX столетии”, “Единство или распадение 
России?”, “Национальный вопрос и автономия”, “Украинский Пьемонт”, “Воп
рос об украинских кафедрах и нужды украинской науки”, “Из польско«украинс
ких отношений Галиции. Несколько иллюстраций к вопросу: автономия област
ная или национально-территориальная”. Примірник останньої є в фонді 
М.Грушевського в ЦДІА України в м. Києві (Спр. 191). Того ж року дві статті 
були видані брошурами українською мовою друкарнею П.Барського в Києві — 
“Справа українських катедр і наші наукові потреби” і “За український маслак 
(В справі Холмщини)”. Про наступні перевидання статей збірника йдеться в 
коментарях до конкретних статей.

Майже всі статті, що увійшли до збірника “Освобождение России и украин
ский вопрос”, друкувалися в періодичній пресі в 1905—1906 pp. Готуючи їх до 
перевидання, Михайло Сергійович вносив уточнення, робив деякі зміни, стиліс
тичні і мовні правки — це, зокрема, яскраво простежується на тексті статті
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“Национальные моменты в аграрном вопросе” в петербурзькій газеті “Страна” 
(1906. — № 154. — С. 2), оригінал якої знаходиться у фонді М.Грушевського 
в ЦДІА України в м. Києві (Спр. 176. — Арк. 5-зв.).

До даного тому не включено дві статті зі збірника “Освобождение России и 
украинский вопрос” — “На конституционные темы” і “Украинский вопрос”. 
Перша є частиною більшої статті М.Грушевського під назвою “Конституційне 
питання і українство в Росії”, яку подано у третьому розділі тому. Стаття “Укра
инский вопрос” була значно зміненим перекладом з української статті, написаної 
М.Грушевським влітку 1905 р. Остання стала основою іншої статті професора 
під назвою “Die Kleinrussen”, надрукованої 1906 р. у Франкфурті у збірнику: 
Russen uber Russland /Ein Sammelwerk, herausgegeben von Josef Melnik. Плану
ємо надрукувати статтю “Украинский вопрос” з урахуванням усіх її варіантів у 
наступному томі серії суспільно-політичних творів.

Друкуємо статті в перекладі українською мовою І.Сварника. Чотири статті, 
які виходили українською мовою, а саме: “Фрази і факти”, “Ганебній пам’яті!..”, 
“Справа українських катедр і наші наукові потреби”, “За український маслак 
(В справі Холмщини)”, друкуються за публікаціями в ЛНВ чи (як остання з 
названих) друкарні П.Барського в мовній редакції О.Рибалка. В тексті це по
значено зірочкою біля назви статті.

Передмова (Предисловие)
Друкуємо за збірником: Освобождение России... — C. Ill—VIII.
Sturm und Drang’y (нім.) — бурі й натиску (евфемізм на означення моло

дого революційного покоління)

Проти течії (Против течения)
Вперше надруковано у збірнику: Освобождение России... — C. 1—5. Як 

вказано в примітці на с. 1, М.Грушевський написав статтю в серпні 1905 р. для 
№ 15 “Украинского вестника”, який не вийшов. “Украинский вестник” — гро
мадсько-політичний та економічний тижневик, що виходив російською мовою в 
Петербурзі з травня по вересень 1906 року за редакцією М.Славінського та за 
активної участі О.Лотоцького, М.Грушевського, Д.Овсянико-Куликовського та
О.Русова. Вийшло 14 номерів. Авторський рукопис статті зберігається в ЦДІА 
України у м. Львові (Ф . 401. — Оп. 1. — Спр. 43. — Арк. 43—50).

“Наступного дня” ( “На другой день” )
Вперше надруковано у тижневику: Украинский вестник. — СПб., 1906. — 

№ И. — C. 743—748. Подаємо за другим виданням у збірнику: Освобождение 
России... — C. 6—11.
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Рух політичної і суспільної української думки в X IX  столітті 
(Движение политической и общественной украинской мысли 
В X IX  столетии)

Вперше надруковано в тижневику: Украинский вестник. — 1906. — № 9. — 
С. 633—644. 1907 року стаття вийшла у збірнику “Освобождение России...” 
(с. 42—54) і окремою брошурою: Движение политической и общественной укра
инской мысли в XIX столетии. — СПб., 1907. — 15 с. Тоді ж в ЛНВ з ’явилась 
рецензія І.Джиджори (T. XXXIX. — C. 451—452).

Друкуємо за збірником “Освобождение России...” в перекладі І.Сварника.
minores gentes (лат.) — представники молодшого покоління

Єдність чи розпад [Росії]? (Единство или распадение [России]?)
Вперше надруковано під назвою “Единство или распадение?” в тижневику: 

Украинский вестник. — 1906. — № 3. — C. 139—151. Підпис: Проф. 
М.Грушевський. Коректа цієї статті без правок, лише з підписом автора “Проф. 
М.Грушевський” зберігається в ЦДІА України в м. Києві (Ф . 1235. — Оп. 1. 
— Спр. 174. — Арк. 12—15-зв.). Наступного року стаття була видана у збірни
ку: Освобождение России... — С. 55—67 і окремо: Единство или распадение 
России? — 15 с. Зауважимо, що в назві статті у збірнику слово “России” від
сутнє, а в “Оглавлении” збірника воно є. Рецензію на брошуру написав В.Дома-
ницький (ЛНВ. — 1907. — T. XXXIX. — С. 451-452).

Друкуємо за текстом збірника “Освобождение России...” у перекладі 
І.Сварника.

vox populi (лат.) — голос народу 
Hinterland (нім.) — тил, провінція (задвірки)
Ausrotten (нім.) — викорінення

Національне питання й автономія (Национальный вопрос и автономия)
Вперше опубліковано в тижневику: Украинский вестник. — 1906. — № 1. — 

C. 8—17. Коректа цієї статті з правками М.Грушевського зберігається в ЦДІА 
України в м. Києві (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 177. — Арк. 3—7). 1907 року 
статтю опубліковано у збірнику: Освобождение России... — C. 68—80 і окре
мо: Национальный вопрос и автономия. — 15 с. Рецензію на брошуру написав 
І.Джиджора (ЛНВ. — 1907. — Т. XXXIX. — С. 451-452).

Друкуємо за текстом збірника “Освобождение России...” у перекладі 
І.Сварника.

modus vivendi (лат.) — взаємні стосунки 
divide et impera (лат.) — поділяй і володарюй
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Про зрілість і незрілість (О зрелости и незрелости)
Вперше опубліковано в тижневику: Украинский вестник. — 1906. — № 4. — 

C. 203—208. Вдруге — у збірнику: Освобождение России... — C. 81—85. 
Друкуємо за текстом збірника в перекладі І.Сварника. 
lupus in fabula (лат.) — досл.: про вовка промовка; перен.: [настільки] загаль

новідоме
minderwerthige (нім.) — другорядні, неповноцінні

Наші вимоги (Наши требования)
Вперше опубліковано в тижневику: Украинский вестник. — 1906. — № 5. — 

C. 267—273. Вдруге — у збірнику: Освобождение России... — C. 86—92. 
Друкуємо за текстом збірника в перекладі І.Сварника.

Фрази і факти
Вперше опубліковано під назвою “Фразы и факты” в петербурзькій газеті: 

Сын Отечества. — 1905. — № 50. Передрукована українською мовою в жур
налі: ЛНВ. — 1905. — Т. XXX. — Кн. IV. — С. 132-137. Втретє вийшла в 
збірнику: Освобождение России... — C. 93—100.

Подаємо за текстом ЛНВ в мовній редакції О.Рибалка.

Рівною мірою (Равною мерою)
Вперше надруковано в петербурзькій газеті: Сын Отечества. — 1905. — 

№ 31. Передруковано у збірнику: Освобождение России... — C. 101—103. 
Подаємо за текстом збірника в перекладі І.Сварника.
vice versa (лат.) — навпаки

На злобу дня (К злобе дня)
Вперше надруковано у збірнику: Освобождение России... — C. 104—106. 

В примітці на с. 104 М.Грушевський зазначив, що існував набір статті для № 100 
“Сына Отечества” (серпень 1905 p.), але друком стаття не вийшла.

Подаємо за текстом збірника в перекладі І.Сварника.

Неймовірно (Невероятно)
Вперше опубліковано в петербурзькій газеті: Сын Отечества. — 1905. — 

№ 187. Передруковано у збірнику: Освобождение России... — C. 107—111. 
Подаємо за текстом збірника в перекладі І.Сварника.
ballon d’essai (фр.) — бумеранг 

Ганебній пам’яті!..
Вперше опубліковано під назвою “Позорной памяти” в петербурзькому тиж

невику: Украинский вестник. — 1906. — № 1. — C. 39—41. Передруковано 
без змін в збірнику: Освобождение России... — C. 112—114. 1906 року під на
звою “Ганебній пам’яті!..” статтю вміщено в журналі: ЛНВ. — Т. XXXIV. —
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Кн. VI. — C. 570-571 з приміткою “Зі статті, писаної для 1 книжки “Украин
ского вестника”. Авторський рукопис цієї статті (чернетка) зберігається у ЦДІА 
України в м. Києві (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 178. — С. 4—5-зв.). “Петер
бурзький” варіант статті більший за “львівський” на кілька фраз-роз’яснень, які 
були важливі для російського читача. Наприклад, пишучи, що указ 1876 р. заборо
няв усяку можливість літературної і наукової діяльності українською мовою, автор 
для російського читача в дужках роз’яснював, чого саме стосувалась заборона.

Стаття двічі перевидавалась 1991 року в Києві — українською в часописі: 
Україна — № 23. — С. 38—39 і російською в газеті: Было: Додаток до журн. 
“Старожитності”. — Вип. 2. — С. 9.

Подаємо за текстом ЛНВ в мовній редакції О.Рибалка.

Український П’ємонт (Украинский Пьемонт)
Вперше надруковано в тижневику: Украинский вестник. — 1906. — №  2. — 

C. 104—108. Підпис: Проф. М.Грушевський. 1907 року стаття з ’явилась у збір
нику: Освобождение России... — C. 115—120. В наступні роки стаття перевида
валась двічі — 1916 року у віденському журналі: Вістник СВУ: — 3 грудня. — 
С. 787—788, а 1993 року в київському журналі: Трибуна — № 5. — С. 26—27. 

Подаємо за текстом збірника “Освобождение России...” в перекладі І.Сварника.

Питання дня (Аграрні перспективи)
(Вопрос дня (Аграрные перспективы))

Вперше опубліковано в тижневику: Украинский вестник. — 1906. — № 2. — 
C. 75—82. Коректа цієї статті з правками М.Грушевського зберігається в його 
фонді в ЦДІА України в м. Києві (Спр. 176. — Арк. 1—4-зв.). Передруковано 
в збірнику: Освобождение России... — C. 132—140.

Подаємо за текстом збірника в перекладі І.Сварника.
tabula rasa (лат.) — доел.: чиста дошка; тут. невідомість

Національні моменти в аграрному питанні 
(Национальные моменты в аграрном вопросе)

Вперше надруковано в петербурзькій газеті: Страна. — 1906. — № 154. 
Оригінал газети з правками Михайла Сергійовича, які свідчать про підготовку 
статті до публікації в збірнику “Освобождение России...” (наприклад, в газетній 
статті закреслено прим, під І стовпчиком “Статья прислана в редакцию до роспу
ска Государственной Думы”, — а нижче дописано: “Страна”, 1906, № 154". 
Саме ця» Д ру га , примітка є в статті у  збірнику), зберігається в ЦДІА України в 
М. Києві (Ф  1235 _  Оп. 1. -  Спр. 176. -  Арк 5-ЗВ.).

Подаємо у перекладі І.Сварника за другою публікацією в збірнику: Освобож
дение России... — C. 141—145.

par excellence (фр.) — за своєю суттю
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Кінець Гетто! (Конец гетто!)
Вперше опубліковано в тижневику: Украинский вестник. — 1906. — № 7. — 

C. 395—398. Коректа статті з правками М.Грушевського зберігається в його 
фонді в ЦДІА України в м. Києві (Ф. 1235. — Оп. 1. — Спр. 177. — Арк. 1— 
2-зв.). Вдруге надруковано в збірнику: Освобождение России... — C. 146—148. 

Подаємо за текстом збірника в перекладі І.Сварника.

Справа українських катедр і наші наукові потреби
Вперше статтю було опубліковано в журналі: ЛНВ. — T. XXXVII. — Кн. 

І. _  С. 42-57; Кн. II. — С. 213-220; Кн. III. — С. 408-418). Окремою
брошурою українською мовою року вона була надрукована у Києві (Друкарня 
П.Барського, 1907. — 33 с.). Того ж року стаття двічі виходила російською 
мовою в Петербурзі під назвою “Вопрос об украинских кафедрах и нужды укра
инской науки” — у збірнику “Освобождение России...” і окремо (48 с.). Рецен
зію на це видання написав І.Джиджора (ЛНВ. — 1907. — T. X X X IX . — 
С. 451-452).

У фонді 1235 в ЦДІА України в м. Києві зберігається частина авторського 
рукопису статті (чернетка) (Спр. 175. — Арк. 1—25) та її переклад російською 
мовою (без початку і закінчення), здійснений невідомою особою, але з правками 
Михайла Сергійовича (Арк. 26—55). Інша частина рукопису статті М.Грушев
ського, а також неавторський переклад з правками професора зберігається в ЦДІА 
України у м. Львові (Ф. 401. — Оп. 1. — Спр. 44. — Арк. 11—19, 1—10, 52— 
57; Спр. 44. — Арк. 31-51; Спр. 43. — Арк. 40-42).

Подаємо статтю за текстом ЛНВ у мовній редакції О.Рибалка.
disjecta membra (лат.) — окремих шматків 
pro venia legendi (лат.) — дозволена для читання 
lucus a non lucendo (лат.) — абсурд 
beati possidentes (лат.) — щасливі володарі 
stanu posiadania (пол.) — стану володіння

Із польсько-українських стосунків Галичини. Кілька ілюстрацій 
до питання : автономія обласна чи національно-територіальна 
(Из польско-украинских отношений Галиции.
Несколько иллюстраций к вопросу: автономия областная 
или национально-территориальная)

Ця стаття спочатку друкувалася в газеті “Киевские отклики” (1905 p., № №  
141, 148, 161, 189, 201, 207), яку редагував М.Василенко. Написана була на 
замовлення С.Єфремова. Про історію написання див.: Гирич /  М.Грушевський і 
С.Єфремов на тлі українського суспільно-політичного життя кін. XIX — 20-х pp. 
X X  ст. / /  Український історик. — 1996. — Ч. 1-4 (128-131). — С. 149; 
Його ж. М.Грушевський і М.Василенко: (До історії творчих взаємин) / /  Укра-
11 20 М- Грушсвський, Т. 1
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їнський археографічний щорічник. Нова серія. — K., 1999. — Вип. 3/4. — С. 
316. Паралельно друкувалася в липнево-серпневому числі “Киевской Старины” 
за 1905 p ., а також вийшла окремою брошурою під назвою “К польско-украинс- 
ким отношениям в Галиции” (K., 1905. — 112 с.).

Згодом передрукована в Петербурзі 1907 року у збірнику: Освобождение 
России... — C. 195—264 і тоді ж — окремою брошурою: Из польско-украинс- 
ких отношений Галиции. Несколько иллюстраций к вопросу: автономия област
ная или национально-территориальная. — СПб., 1907 (Изд. 2-е). — 74 с. 
Примірник цієї брошури (без позначок Михайла Сергійовича) зберігається у 
його фонді в ЦДІА України в м. Києві (Спр. 191). Рецензія І.Джиджори на цю 
працю була надрукована в журналі: ЛНВ. — 1907. — T. XXXIX. — С. 451— 
452. Авторський рукопис передмови до другого видання статті з правками росій
ською мовою зберігається в ЦДІА України у м. Львові (Ф. 401. — Оп. 1. — 
Арк. 42. — Арк. 1—7).

Подаємо за текстом збірника “Освобождение России...” в перекладі 
І.Сварника.

status quo (лат.) — дійсного становища
modus vivendi (лат.) — спосіб життя
veto (лат.) — заборона
A la bonne heure! (фр.) — Нехай так!
bongré-malgré (фр.) — хоч-не-хоч
ad majorem Poloniae gloriam (лат.) — для слави Польщі
laisser faire, laisser passer (фр.) — не зважати, не перешкоджати

Розбурхане муравлисько (Встревоженный муравейник)
Вперше опубліковано під назвою “Встревоженный муравейник” в тижневи

ку: Украинский вестник. — 1906. — № 6. — C. 331—341. Тоді ж в редакційно
му перекладі українською мовою під назвою “Розбурхане муравлисько” статтю 
надрукувала львівська газета: Громадський голос. — 1906. — Ч. 51—53 (див.: 
Михайло Грушевський — перший Президент України, академік: Біобібліографія 
(1885—2000 pp.) /  Уклад. Борис Грановський. — K., 2001. — С. 187. — 
№ 2558). 1907 року стаття виходить в збірнику: Освобождение России... — 
C. 265—277. Оскільки сумнівно, що переклад статті в “Громадському голосі” є 
авторським, до того ж в ч. 53 газети відсутнє закінчення статті, вміщуємо цей 
переклад нижче, а саму статтю подаємо за текстом збірника “Освобождение Рос
сии...” в перекладі І.Сварника.

carte blanche (фр.) — свобода дії

Подаємо текст статті “Розбурхане муравлисько” за газетою “Громадський 
голос”, що зберігається у фондах бібліотеки НТШ у Львові.
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РО ЗБУ РХА Н Е МУРАВЛИСЬКО

Моя поява в Петербурзі під час теперішньої сесії Думи тай участь, 
у грудні, в засіданнях української парламентарної фракції, тай україн
ського парламентарного політичного клубу, особливо перша промова, 
в якій я, вітаючи українських послів іменем моїх найближчих товари
шів, познакомив присутніх із результатами тридцятилітнього консти
туційного життя Австрійської України і вказав на ті перепони, які 
стрічав її суспільний і культурний рух і які треба мати на увазі, аби їх 
обминути, при у строюванні політичних і суспільних відносин у Росії, — 
не на жарт переполохала сторожів теперішніх порядків Австрійської 
України. В польських газетах, львівських, краківських, навіть познан
ських, появилися статті, де крики переполоху змішалися з більше або 
менше з грубою лайкою на мою адресу та кликали тому, кому се тре
ба знати, до більшої уваги на мою діяльність. "Руський делегат у 
Петербурзі! Серед українських послів чуються промови, описуючі 
чорними красками польську управу Галичини! Проф. Грушівський опо
відав про виборчі порядки в Галичині, про її польську "конституцію!" 
Треба знати, що Грушівський навмисно (се слово підчеркнено в ори
гіналі) їздив у Петербург, аби передати свій привіт українським по
слам!... І взагалі треба звернути особливу уваїу на діяльність проф. 
Грушівського та його пропаганду тісної зв’язі України Австрійської з 
Російською, нагадати йому, коли не особисто, то на "Науковім това
ристві ім. Шевченка", в якім він головує і яке дістає від галицького 
(польського) сойму підмогу, — що поляки ще господарі становища в 
Галичині!

Признаюся в глибині свого впадку, особисто мене ті напади дуже 
мало вразили. За довгий ряд років, у які мені доводилося бути метою 
подібних і навіть зовсім неподібних нападів з боку невільних і вільних 
жандармів, які берегли український нарід у його нагніті та впадку і 
звичайно в усякім русі українства бачили мою вину та накликали гро
ми, бичі та скорпіони на голову "гайдамаки в тозі" (коли воно діялося 
в Галичині) або "проповідника українського сепаратизму" (коли го
ворилося про се в Росії), я мав доволі часу притерпіти тай привикну
ти до них, і коли отеє згадаю про остатню кампанію, то лише задля 
того, що сей маленький вибух чесного обурення, як воно часто буває, 
в своїм пориві трошечки розкрив чесні душі, які його вилляли, і по
зволив зайвий раз пізнати їх потайники. (Ось чому, не на те, аби 
ослабити викликаний мною чесний гнів, а лише в інтересах повної
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достовірності, я завважаю, що в короткому викладі моєї промови до
писувачем газети "Громадська думка", з якої зачерпнули свої вісті 
про неї й мої противники, вона набрала трохи крикливого характеру і 
при вкороченні змісту декотрі фрази дістали незовсім удатну стиліза
цію (в устах польських оглядачів або тих, що користувалися тим змі
стом із других-третіх рук, або не розуміли української мови, вийшли 
потім уже зовсім небувалі речі). А  втім мої погляди на польсько-укра- 
їнські відносини Галичини в минулому й теперішньому та на сучасні 
умови галицького життя не чинять секрету ні для кого: я виложив їх 
доволі повно в своїм "Очерке истории украинского народа", де окре
ма глава була посвячена сучасній Галичині, та в статтях "К польско- 
украинским отношениям Галиции", які друкувалися торік у "Киевс
ких откликах", були передруковані потім у "Киевской Старине" тай 
вийшли й окремою брошурою". Вони не повинні були чинити секрету 
і для польських публіцистів, що так обурилися моїм коротким огля
дом галицьких відносин, зробленим у Петербурзі).

Що ж так обурило польських політиків? Найперше, розумієть
ся, небезпека, що може бути скомпрометована в очах українців у Росії 
тай самої російської суспільності, польська управа Галичини. Протя
гом 40 років, які минули від початку конституційної ери в Австрії, 
польські управники Галичини, яко пануюча класа і пануюча народ
ність, які захопили її виключно в свої руки, скомпрометували в очах 
людності всяке поняття ладу, законності, права, і ні мені, ні якому- 
небудь іншому обличителеві шляхетських порядків не вдасться ви
словити на їх адресу обжалування, котре би не повторялося вже на 
ріжні лади в місцевій пресі, на політичних сходинах, у парламент
ських інтерпеляціях. Але польські політики все бувають дуже невдо- 
волені, коли ті оскарження й нарікання виходять за захищені шовіні
стичним цинізмом стіни секретної камери, в яку вони постаралися 
змінити Галичину.

Навіть у центральнім парламенті вони воліли би не чути їх і не 
перестають рекомендувати українським послам, аби не виносили сміття 
з хати і "свої домашні суперечки кінчили у себе дома", себто в галиць
кім соймі, де зовсім пануюча (чиняча коло 90 проц. всього складу 
послів — такий склад сойму провінції, де української людності не 
менше, навіть більше від польської, поясняється почасти системою 
класової репрезентації, почасти зовсім безправною практикою вибо
рів — одною з найяркіших квіток польської управи Галичиною) поль-
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ська більшість стоїчно витерплює і може витерпіти всі обжалування й 
нарікання гнетеної народності, хоть які яркі та вопіючі! Правда, і в 
центральнім парламенті вони лишаються голосом гукаючого в пусти
ні, через тактику польського кола, що все входить у склад урядової 
більшості (хоть із кого би вона складалася), і всі домагання українсь
ких послів, аби розслід інкримінованих нарушень права віддати пар
ламентарним комісіям або трибуналам інших провінцій, а не місцевій 
адміністрації, назначуваній за вказівками того ж польського кола, були 
безуспішні. Та все ж таки з центрального парламенту ті обжалування 
доходять до чужих, незахищених вух, псують гарний настрій духа 
польських політиків. Якби повелося здійснити плани польських полі
тиків, що змагають до розширення краєвої автономії Галичини (су
проти змагань українців до розділу її на дві частини та встановлення 
автономії національно-територіальної), збільшити компетенцію 
галицького сойму в некористь парламенту та заступити безпосеред
ню репрезентацію в нім послами соймів, вибираними більшістію сой
му (сим разом — польською), то сему можна було би зробити кі
нець, а поки що, окрім неприємностей від українських парламентар
них послів нема нічого.

Остатніми роками прусські політики стали користуватися мате
ріалами, достарчуваними "галицькими розправами" віденського пар
ламенту, яко зброєю проти місцевих польських політиків, і на їх спра
ведливі нарікання на германізуючу політику Пруссії щодо прусських 
поляків відповідають їдовитими показами на те, що галицькі поляки в 
тім самім напрямі поступають іще різкіше і безцеремонніше щодо га
лицьких українців. Се, звісно, не зробило галицьких поляків більше 
лояльними або здержаними щодо своїх українських співгорожан, але 
заставило їх іще більше непохвально дивитися на всякі енунціації про 
галицькі відносини за межами "домашнього порога"... Тепер вони 
бояться розширення в Росії вісток про те, які порядки завели собі 
поляки під захистом краєвої автономії в Галичині, як то прикладають 
свої демократичні принципи польські "національні демократи", в спра
вах національних іще більше нетерпимі навіть від консервативних аг
рарників панів — (блискуче дебютували вони тут у питанні про ви
борчу реформу, попсувавши зовсім засаду рівного виборчого права в 
інтересах польського панування), які добродійні умови для економіч
ного і культурного розвою заведено для "національної меншості" під 
опікою пануючої в країні" ("dominującej w kraju") народності польсь-

1J  ̂ 2 0  М. Грушевський, Т. 1
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кої. Не без підстави здогадуються вони, що такі вістки можуть силь
но остудити довір’я до щирості демократизму і польських націо
нальних демократів Росії, — супартійників галицьких, до їх зма
гань відділити і відгородити якнайбільше непроймаво Польщу від 
умішання парламентарної загальнодержавної законодатності, до їх 
заходів оберегти від "усякого поправлення" теперішні межі Царст
ва польського, себто замість національно-територіальної автономії 
дістати краєву, в теперішніх межах, а людність непольських тери
торій, що належать до теперішньої Привіслянської країни, забезпе
чити правами меншості, замість аби прилучити їх до сусідніх супле- 
мінних територій.

Безперечно, польські порядки Галичини можуть віддати лиху услу
гу польським змаганням у Росії, але винні тут будуть не інформації, 
які не можуть бути спинені ніякими адміністративними способами, а 
саме існування польської політики в Галичині, політики, яка зовсім не 
зм’якшується супроти теперішнього критичного моменту і навіть сер
йозно не осуджується з боку проводирів інших частин Польщі. (Рік 
тому буде, як незвісний мені поляк із південно-західної країни, що 
підписався буквою K., пробував, користуючися аргументами галиць
ких народових демократів, звалити "дуже прикру для поляків думку 
при робленні ними нагніти на русинів"; статтею його, надрукованою в 
"Киевских откликах", були викликані згадані вище статті "К польс- 
ко-украинским отношениям Галиции", потверджуючі ту "прикру для 
поляків думку"; факти зводу в остатніх статтях галицькі поляки не 
требували тоді звалити, і аж тепер, по невчасі, вилляли свою "при
крість" у формі голословних нападів на мою адресу). Я з великою 
увагою придивлявся, старався спіймати якесь зм’якшення в галиць
ких відносинах з огляду на сучасні російсько-польські відносини, напр., 
чи не відіб’ється підмога "академічної спілки" Росії польським дома
ганням у питанні про польську вищу школу, на відносини галицьких 
поляків до болючого університетського питання в Галичині. Але на 
лихо показалося, що оборонці польського "stanu posiadania" і тут, як і 
в інших країнах, вірні засадам "таскати і не пускати".

Серед польської суспільності Галичини глибоко вкоренилося пе
реконання, що національна меншість її має послужити будівним ма
теріалом для польського національного і політичного будинку 
(odbudowania Polski), що тут Польща має дістати відшкодування за 
втрати в західних своїх землях Шлезку та Великопольщі, безнадійно
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здавлених германізмом, тай у польських провінціях Росії. Такі иаїв- 
но-утопійні здогади доводиться чути навіть від людей далеких від 
активної політики, не визначених особливим шовінізмом і се дає по
няття, наскільки ми маємо тут діло з ходячим, звичайним поглядом. 
Українська "меншість" (меншість вона лише через ті тяжкі культурні 
тай економічні умови, в які поклало її польське панування, числом же 
вона не уступає полякам навіть у цілій Галичині, а в східній, українсь
кій переважує, чинячи коло 70 проц. всеї людності — при 13 проц. 
жидів і коло 16 проц. поляків) присуджена на небуття, національне і 
культурне, і сим поясняється енергічне противудіяння з боку поляків 
українським планам розділу Галичини на дві частини — українську 
(східну) і польську (західну) відповідно етнографічним, історичним, 
географічним і всяким іншим даним (теперішня Галичина — се зо
всім припадкова злука так званої Галицької Русі — головно, старого 
Руського воєводства — і малопольської території — воєводства 
Краківського, що були зілляті в одну провінцію при прилученні до 
Австрії і вчинили таким способом одну провінцію, котру поляки хо
чуть за всяку ціну лишити нероздільною, в інтересах національного 
панування. Такий же припадковий характер має, як відомо, й тепері
шнє "Царство Польське", змішане, ще пізніше, з  територій польсь
ких із додатком, зовсім самовільним, частин литовських, українських 
і білоруських), — перепони, які ставляться збільшенню українських 
шкіл і всяких просвітних засобів, хоть би вони й нічого не коштували 
край, а закладалися на рахунок державної каси; не прихильні відно
сини до всякого поступу, економічного чи культурного, серед україн
ської людності. Остатні роки й остатні місяці, коли відчинилися інші 
перспективи для польської народності в Росії, не внесли в тій царині 
ніякого властивого поліпшення; навпаки, остатнім часом чути було 
особливе напруження з польського боку — рішучість іти напролом, 
не роблячи ніяких уступок, бодай про око, які вважалося потрібним 
робити перше від часу до часу.

Чи се результат перемін в особистому складі проводирів польсь
кої політики, чи причина лежить глибше; чи се звага вкоронувати бу
динок "органічної праці" (так називається система повернення Гали
чини в зовсім ізольовану, виключно польську державу в державі) або 
нервовість грача, який чує, що противник сильніший, а план трудні
ший, ніж се видавалося зразу — важко судити, але певно, що відно
сини пануючої "більшості" до української давленої "меншості" стали
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ще різкіші, ще виключніші остатніми роками, коли за спиною правля
чої шляхти загуділи труби воюючої "народової демократії", так нази
ваних тут “wszechpolaków", які ставлять своєю задачею відбудування 
Польщі в історичних межах і своєю воєнністю заражують і більше 
здержану шляхту.

З  сего становища інтересів польського панування незвичайно ба
жане було би можливе роз’єднання галицької України від інших час
тин української території, її відокремлення у власних слабих еконо
мічних і культурних засобах. Система нагінок на українське слово в 
Росії, поставлення неперехідних цензурних границь між Галичиною 
та російською Україною, діяльна піддержка, яку давали бюрократич
ні сфери Росії галицькому ренегатству (т. зв. москвофільству), яке 
підтинає сили галицького українського руху, робили тут незвичайно 
цінні услуги польському пануванню і стара управа Росії була неоці
ненною спільницею польської шляхти та бюрократії Галичини. Але 
стара управа Росії захиталася, український елемент у Росії став про
являтися все діяльніше, українська суспільність Галичини почула, як 
за її плечима нарешті піднімається в усій своїй величі — "встане 
Україна". Повстала надія на швидкий вихід Галичини з її відокрем
лення, на те, що культурна і національна праця, яка лежала на плечах 
галицької інтелігенції, найде нові центри й сили руху в Україні росій
ській, що українська людність Галичини може з часом числити на під
могу відти. Раз у раз появлялися протягом остатнього року супереч
ки, які старалися ослабити вражіння від вісток про український рух у 
Росії: ознаки його, мовляв, зовсім слабі, всі народні рухи не мають 
ані раз національної української закраски, українська репрезентація 
Думи складається з неписьменних селян і кількох "пів-інтелігентів", 
український елемент у Росії зовсім безнадійний в розумінні свого на
ціонального розвою, — галицьким українцям треба покинути всякі 
турботи про нього і числити лише на себе, тай у загалі українська 
народність здібна бути лише силою руйнуючою, негативною, а не бу
дуючою. Будуюча сила — се лише польський елемент.

З а  український маслак (В справі Холмщини)
Вперше опубліковано в київській газеті: Рада. — 1907. — № 2—4. Того ж 

року статтю було видано в Києві окремою брошурою (Друкарня П.Барського, 
1907. — 20 с.) і російською мовою в Петербурзі під назвою “За украинскую 
кость (Вопрос о Холмщине)” в збірнику: Освобождение России и украинский
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вопрос. — C. 278—291. Російський варіант від українського відрізняється та
кою деталлю: в російському графа Тишкевича, чиї погляди на холмське питання 
розглядаються, названо “высокородный автор — украинец по происхождению, 
но из разряда давно перешедших “в стан торжествующих...”, а в українському — 
“наш землячок походженням...”

Друкуємо за текстом брошури в мовній редакції О.Рибалка.
ad usum Polonorum (лат.) — на користь полякам
[до] ruskiej gleby (пол.) — [до] українського чорнозему
[до] poczciwego kmiotka (пол.) — [до] покірного селянина



ПОЯСНЕННЯ СЛІВ*

А

Абдикація — зречення 
Абсольвувати — закінчити, відбути 
Абстиненція — повстримливість, утри

мання (від чого)
Адепт — прихильник, послідовник 
Академік — студент 
Академія — урочисте засідання 
Анальфабет — неписьменний 
Антецеденси — попередні події, обста

вини
Апотегма — влучний вислів 
Артист — мистець, майстер 
Артистичний — мистецький, художній 
Асекурація — страхування 
Аспірація — прагнення 
Атракційна сила — привабливість 
Афект — симпатія; почуття, любов

Б

Безличний — безсоромний 
Безпроволочний — негайний, неза

барний 
Бесідник — промовець 
Безхосенний — некорисний 
Богослов — студент богословського фа

культету 
Бороздити — перешкоджати 
Борше — швидше, скорше 
Бурса — гуртожиток для шкільної мо

лоді

Тут пояснено тільки ті уживані авто
ром слова, значення яких може бути не
зрозумілим сучасному читачеві.

В

Вакації — канікули 
Варстат — майстерня 
Ввізвати — закликати, запросити 
Вегетувати — животіти 
Видавництво — видання 
Виділ — правління; факультет 
Виділова школа — початкова школа 
Виїмковий — винятковий; надзвичай

ний
Виїмок — виняток; фрагмент, уривок 
Виказ — перелік, список 
Виклади — лекції 
Вимівка — відмова 
Винародовлення — денаціоналізація 
Виносити — становити, дорівнювати 
Виплив — наслідок 
Вислід — результат, наслідок 
Вистава — виставка 
Виступити (з чогось) — вийти 
Витичувати — намічати 
Відбирати — одержувати 
Відвічальність — відповідальність 
Віддавати — передавати, відтворюва

ти
Відмовляти — заперечувати 
Відпад к и — відходи 
Відпис — копія 
Відпоручник — представник 
Відправа — відповідь; відсіч 
Відтворення — відкриття 
Вікт — столування 
Вітчина — вітчизна 
Вкладка — внесок 
Властитель — власник 
Внесення — пропозиція
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Впливати — надходити (про кошти і 
т.ін.)

Все — завжди

г
Габілітація — колоквіум і пробна лекція 

на здобуття звання доцента або профе
сора в університеті 

Гваранція — гарантія 
Глядати — шукати 
Головство — головування 
Гонори — почесті 
Гоноровий — почесний 
Горожанин — громадянин 
Горожанство — громадянство 
Горожанськии — громадянський 
Господарка — господарство 
Граничний — прикордонний

д
Дати — дані
Даток — пожертва, внесок 
Двірець — вокзал 
Дезидерат — побажання; вимога 
Деклінація — відмінювання (частин 

мови), відміна 
Десигнувати — призначати 
Десяткування — масове винищування 
Дефінітивно — остаточно 
Діурни — поденщина 
Дневник — щоденна газета 
Довг — борг 
Докладний — точний 
Доперва — тільки-но 
Дотинок — докір, дошкульне слово

Е

Евентуально — можливо 
Екзекутивний — виконавчий 
Екзистенція minimum — прожитковий 

мінімум
Елюкубрація — бездарна писанина

Ендосмоза — просякання густішої ріди
ни в менш щільну через перетинку 

Ентузіазмуватися — захоплюватися 
Енунціація — офіційна заява, декларація 
Есенціональний — істотний 
Етат — штат

Ж

Жертва — пожертвування

З
Забуток — пам’ятка 
Завізвання — запрошення 
Завізвати — запросити 
З ав ’язання — заснування 
З ав ’язувати — засновувати, закладати 
Задля — через, внаслідок 
Заєдно — постійно 
Зазив — заклик 
Закупно — закупівля 
Запевняти — забезпечувати, гарантувати 
Заповідати — обіцяти; оголошувати 
Запрятувати — морочити 
Запрятування — заморочування 
Заряд: в заряді — під управлінням, ад

мініструванням 
Заряджувати — розпоряджатися, по

рядкувати 
Застановлятись — замислюватись 
Заступати — представляти 
Заступник — представник 
Заступництво — представництво 
Заховання — збереження 
Заховувати — зберігати 
Зверхній — зовнішній 
Звільна — повільно 
Звірята — тварини 
Зворот — повернення, заміщення 
Згляд — погляд; міркування 
Зглядно — або ж 
Згори — заздалегідь, наперед 
Здвиг — скупчення
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Здецидуватися — зважитися (на що) 
Зискати — добитися; здобути, виграти 
Зіставляти — залишати 
Змагання — боротьба; прагнення 
Змагати {до чого) — прагнути (чого), 

прямувати (до чого)
Знесення — скасування, обмеження 
Зреванжуватись — відповісти, відпла

тити тим самим; взяти реванш 
Зревольтований — збунтований 
Зревольтуватися — збунтуватися

І
Ілюзоричний — ілюзорний 
Іменування — призначення, настанов

лення
Іменувати — призначати, настановляти 
Інавгурація — урочисте відкриття 
Інгеренція — втручання 
Іно (йно) — тільки, лише 
Інтерпеляція — парламентський запит

К

Кар’єрович — кар’єрист 
Касарня — казарма 
Квалітативний — якісний 
Квантитативний — кількісний 
Квестіонар — анкета 
Клятва — клятьба 
Комплікація — ускладнення 
Комунікат — повідомлення 
Конвентикль — зібрання 
Конвенціональний — традиційний, за

гальновизнаний 
Конвікт — гуртожиток 
Консеквенція — наслідок; послідовність 
Консумційний — споживчий 
Конференція — нарада, засідання 
Концесія — поступка 
Конципієнт — стажист 
Кон'югація — дієвідмінювання 
Корчі — кущі

Котерія — угруповання, партія 
Креовання — створення 
Креовати — створювати 
Купно — купівля, купування 
Курзор — посильний, кур’єр

л
Легат — відказане (заповідане) майно
Легатор — заповідач
Лекція — урок
Летарг — сплячка
Литвин — литовець
Ліста — список
Локаль — приміщення
Льокай — лакей

м
Маєток — майно; грошовий достаток 
Матадор — велика персона (іронічно) 
Матура: зложити матуру — скласти іс

пит на атестат зрілості 
Матурист — абітурієнт, випускник се

редньої школи 
Мериторичний — істотний 
Міродайний — авторитетний, компе

тентний 
Місто — місце
Містосекретар — заступник секретаря 
Можний — заможний 
Морд — вбивство, вигублення 
Мосяжник — майстер художніх виробів 

з мосяжу (латуні)
Мосяжництво — виготовлення худож

ніх виробів з мосяжу

н
Наборзі — наспіх 
Навідворот — навпаки 
Наглити — прискорювати, підганяти 
Надробляти — надуживати 
Най — хай
Наклад — затрата; кошт (видання)
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Накладчик — особа, що фінансувала 
друк видання 

Наколи — коли, якщо 
Напімнення — нагадування 
Наразі — поки що 
Наручний — придатний, підхожий 
Наручник — браслет 
Насущник — хліб насущний 
Нахід — навала 
Негація — заперечення 
Незадовго — незабаром 
Незасібнии — незаможний, без засобів 

до життя 
Незбитий —неспростовний 
Незлий — непоганий 
Неконсеквенція — непослідовність 
Ненаручний — непридатний, непідхо

жий
Нетикальність — недоторканність 
Нім — перш ніж
Новинка — інформаційна замітка в ча

сописі
Нотаблі — знатні люди 
Нотка — примітка 
Ноторичний — загальновідомий 
Ноша — одяг

О

Обер-прокуратор — обер-прокурор 
Обрабовании — пограбований 
Обради — дебати 
Образ — картина 
Обсада — склад, колектив 
Обсадження — заміщення 
Обсервація — спостереження; огля

дання 
Овоч — плід 
Огірчений — засмучений 
Огниво — ланка 
Одинокий — єдиний 
Одність — єдність 
Одушевлений — надихнутий

Одушевления — запал, захват 
Оказійний — принагідний 
Октройований — дарований 
Опал — опалення 
Опінія — думка, погляд 
Опуст — знижка
Організм-реконвалесцент — організм, 

що одужує 
Оречення — висновок 
Орікати — ухвалювати 
Осада — поселення, селище 
Основний — грунтовний 
Останки — залишки, лишки 
Отворений — відкритий 
Отворення — відкриття 
Отворити — відкрити 
Отягатися — зволікати, баритися; вага

тися
Офіцина — флігель

П

Падолист — листопад 
Пароль — лозунг 
Партизан — прихильник 
Переочити — недобачити, прогледіти 
Перечислитися — прорахуватися 
Пертрактації — переговори 
Перфідія — лукавство, лицемірство 
Пиняво — повільно, неквапливо 
Підсоння — клімат 
Побирати — одержувати 
Побут — перебування 
Повновласть — повноваження 
Позискання — здобуття 
Позискувати — здобувати 
Позір — погляд 
Позорище — видовище; сцена 
Положництво — акушерство 
Полудневий — південний 
Помічення — спостереження 
Помічний — допоміжний 
Поперти — підтримати

21 М. Грушевський, T. 1
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Попертя — підтримка 
Пописуватися — показувати себе 
Попівство — приходство 
Попри — крім
Посілість — земельне володіння, маєток 
Посол — депутат 
Посольство — депутатство 
Поступ — прогрес
Поступати — просуватися, прогресу

вати
Поступовець — прогресист 
Поступовим — прогресивний 
Поступування — поступ; дія; пове

дінка
Похоп — потяг, порив; спокушання 
Похорон — поховання (археологічний 

термін)
Правітчина — прабатьківщина 
Право давство — законодавство 
Превенціиний — попередній 
Прелегент — лектор 
Преміса — засновок 
пР есія — тиск
Прецінь — адже; проте, однак; зате 
Привернення — повернення, віднов

лення
Примилюватися — запобігати (перед 

ким), підлещуватися 
Принаглити — прискорити 
Припадковий — випадковий 
Припадок — випадок 
Приряд — знаряддя 
Притик — закид
Причинок — стаття з додатковими ма

теріалами до якогось питання 
Проволікати — зволікати, гаятися 
Проволока — затримка, зволікання 
Противний — незгідний 
Противно — навпаки 
Протягання — зволікання 
Професор — викладач (гімназії і т.ін.) 
Прятання — прибирання

Р

Ревізований — переглянутий 
Ревізія — обшук, трус 
Регулямін — розпорядок, регламент 
Релятивно — відносно 
Ремунерація — винагородження 
Реставраційний — ресторанний 
Рестрикції — обмеження 
Ретязь — ланцюг
Рефлектувати — претендувати, розра

ховувати (на що)
Речевий: речева дискусія — предметна 

дискусія
Річник — рік видання (часопису) 
Робітня — майстерня 
Розвага — розважливість 
Розв’язання — закриття, розпуск 
Розмірно — порівняно, відносно 
Розписати — оголосити 
Розписання — оголошення 
Розправа — розвідка, наукове дослід

ження
Розрухи — заворушення 
Розщибатися — перейматися ( чим), хви

люватися (прощо)
Русин — українець 
Руський — український 
Рущина — руська, тобто українська, 

мова
Ряд — правління, влада

С

Сецесія — відхід, відокремлення 
Скала — масштаб 
Скарб — державна скарбниця 
Скрипт — рукопис 
Скрупули — докори сумління 
Скупити — скупчити, об’єднати 
Слідно — видно, помітно 
Співділання — співдія, співпраця 
Споводувати — спричинити 
Справоздання — звіт
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Становище — позиція; точка зору 
Стан посідання — сфера впливу 
Старинності — старожитності 
Стісняти — обмежувати 
Стоваришення — об’єднання, спілка 
Сторона — сторінка (книжки, часопису) 
Сторонництво — партія 
Студія — дослідження; етюд 
Субвенція — дотація 
Субскрибувати — передплачувати 
Суд — судження 
Суміш — впереміш 
Суплент — заступник викладача 
Суплентура — заступництво викла

дача
Суспільність — громадськість; суспіль

ство
Суходіл — материк

т
Терно — трійка, тріо 
Тісний — обмежений 
Точка — пункт, момент; номер (програ

ми і т.ін.)
Трактат — договір

У

Уїзд — повіт 
Упадок — падіння
Упімнутися — нагадати, домагаючись чо

гось; потурбуватися 
Уряд — державна установа; правління;

з уряду — за посадою 
Урядник — урядовець

Урядовий — службовий; офіційний 
Уставити — установити 
Уступ — абзац
Утраквізація — запровадження двомов

ності
Утраквістичний — двомовний

Ф

Фана — прапор
Фенік — пфеніг; дрібна монета, гріш 
Форса — зусилля
Фреквенція — відвідування; відвідува

ність 
Фронт — фасад 
Фушерка — халтура

X
Характер: у характері — як, у ролі 
Хосенний — корисний 
Хосенність — корисність 
Хрест — хрещення

ц
Цвітень — квітень 
Цивіль — цивільна особа 
Цло — мито

ч
Чей — може, може-таки 
Чинш — квартирна плата 
Числити — розраховувати (на що)

ш
Шина — рейка 
Штука — мистецтво
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Агранов Я. 40 
Ал-Бекрі 67
Амастридський Георгій — див. Георгій 

Амастридський 
Андріяшев О. 95, 96 
Антонович В. 14, 20, 21, 41, 49, 50, 53, 

83,84,106,117,119,220,225,281,465, 
555

Аристотель 68

Баталій Д. 36, 39, 54, 88, 93 
Балицький В. 35 
Бантиш-Каменський М. 463 
Барвінський В. 220 
Барвінський О. 50,117,119,120,121,122, 

127,133,184,185,191,192,229 
Барсов М. 83, 93, 95, 97 
Барський П. 560, 561,565, 572 
Бартошевський 164 
Батаґлій 169 
Бачинський, капелан 168 
Бей 349 
Белебеха І. 24 
Беринда П. 251 
Бестужев-РюмІН К. 78, 464 
Бєлінський В. 400 
Бібіков Д. 399 
Бідолаха 244 
Білокінь С. 8, 30, 46 
Білоус 139
Біляшівський М. 105,108, 220, 349, 351
Богач 349
Борисикевич 500
Борковський О. 121, 264
Боровиковський 467
Борщак І. 33
Боряк Г. 46
Бравлин, князь 66

Бранденбург М. 101,104,105
Брандес 139
Брик І. 254
Бронський X. 251
Брюкнер О. 200
Буль 170
Бурбони 250
Бурлака Г. 46
Бутич І. 45
Буценко О. 34

Варлаам 127 
Василенко М. 32, 565 
Васильчиков 329, 330 
Вахнянин А. 133, 183 
Величко С. 466 
Вербенець 277 
Верхратський І. 462 
Веселовський М. 101, 105 
Виговський І. 49, 239 
Винар Л. 44, 45, 546 
Винниченко В. 8 
Вировий Є. 349 
Вишенський І. 251
Владимирський-Буданов М. 75, 79, 80
Воблий К. 43
Вовкф. 105,195,253
Вовк-Карачевський В. 231
Воєнський К. 272
Возняк М. 32, 33
Возовик 349
Володимир Великий 14, 88, 247 
Володимир Мономах (Мономах) 14, 

90
о о

Волоцький Иосиф — див. Иосиф Во- 
лоцький 

Волощак 187, 500 
Волянський О. 243
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Габсбурги 286
Галицький Данило — див. Данило Га

лицький 
Гамченко С. 84 
Ганкевич М. 250 
Гарасевич М. 161 
Гарматій В. 220 
Гартель 552 
Гедеонов 65
Георгій Амастридський (Амастридський 

Георгій) 65 
Герасимчук В. 22, 33 
Гермайзе О. 32 
Герцберґ 240
Гирич І. (І.Г.) 15,31, 45,54, 62, 565 
Гладишовський А. 153 
Глядківський П. 32 
Глушко С. 32
Гнапок В. 50, 59,195, 246, 545, 546 
Гоголь М. 315, 542 
Головацький Я. 145,163, 220, 253 
Голубович В. 43 
Голубовський П. 54 
Гомер (Омир) 68 
Горбачевський 1. 277, 499 
Гординський Я. 33 
Городцов В. 101, 106 
Грабар О. 157 
Грабовецький 349 
Грановський Б. 45, 566 
Гриневецький 161 
Гринько Г. 35 
Гринюк 349 
Грицак Я. 46 
ГрінченкоБ. 59,220 
Громека 539 
Громницький, ксьондз 150 
Грушевська К. 32, 42, 43 
Грушевська М. 42, 43, 61, 246, 424 
Грушевський M. (Hrushevsky M., 

Observator) 5—8,10—51, 53—61, 76, 
106, 111, 122,127,129,164,175,194- 
196,217-220,243,390,424,496,528, 
537, 545-567

Грушевський О. 11, 32, 43, 92 
Грушевські 10, 62

Ґадомський Я. 285
. о

Галятовський И. 252 
Ґамбетта 287 
Ґедимін 72 
Ґолуховський А. 169

Даневський 467
Даниїл Заточник (Заточник Даниїл) 

70
Данило Галицький (Галицький Данило) 

75,464,539 
Дашкевич 331 
Дашкевич М. 126 
Дашкевич Я. 9, 30, 45 
Дембицький Т. 277 
Демиденко А. 557 
Демченко Л. 62
Джиджора I. 11, 22,59, 562, 565,566 
Дикарів М. 231 
Дідушицькі 253 
Дмовський Р. 285 
Дністрянський С. 164, 180 
Добрянський I. 164 
Долгорукий 399 
Долінський 180, 181 
Доманицький В. 51,105, 555, 562 
Дорошенко В. 33 
Дорошенко Д. 23 
Дорошенко П. 239, 247 
Драгоманов М. (Драгоманів М.) 10, 14, 

26,53,132,196,212,213,220,232,252, 
317,394,395,402,403 

Драгоманівна А. 225 
Дуткевич Ю. 155 
Дяченко 349

Е.Ш . 273
Еварницький Д. — див. Яворниць- 

кий Д.
Еймонтов Г. 34 
Еней 116
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Єлизавета І, імиератриця 329, 330, 391 
Єременко 91 
Єремійчук Д. 187 
Єршов А. 32 
Єфимовський В. 32 
Єфремов С. 29,31,32,35,38,39,48,51,59, 

565

Желехівський Є. 220 
Житецький Г. 32, 220 
Житецький П. 462, 463 
Жуковський А. 45 
Жуковський О. 26 
Жученко М. 191, 228

Заболотний 349 
Завадзький 244 
Завітневич В. 91, 92, 99 
Заґоскін М. 75 
Заленський В. 270 
Залозецький Р. 187, 500 
Затонський В. 41
Заточник Даниїл — див. Даниїл Заточ

ник
Зашкільняк Л. 46 
Здановський 349 
Зєльонацький 168 
Зизаній Л. 251 
Зобків М. 180, 500, 501 
Золотарьов В. 35 
Зубченко 349, 350

І.Г. — див. Гирич І.
Ібн-Хордадбег 66 
Ібн-Якуб Ібрагім 67 
Іванов П. 95—97 
Івасюк М. 205 
Ігнатенко 349 
Іларіон, митрополит 68 
Іловайський Д. 78 
Ільницький В. 220 
Іоанн, митрополит 70 
Істрин В. 469

w
Иоасаф 127
о  о

Иосиф Волоцький (Волоцький Иосиф)
о 469
Иосиф II, імператор 160—163, 181, 474

К-а — див. Колесса О.
Каганович Л. 35, 36 
Казимир Великий, король 72, 489 
Кайндль Р. 105 
Калінка В. 151 
Калужняцький О. 187, 500 
Камінський 168 
Капніст В. 240, 330, 397 
Карамзін М. 18
Катерина II 19, 240, 329-331, 353, 391 
Катков М. 134, 438 
Качала С. 60, 192 
Качковський М. 135 
Квачевський 467
Квітка-Основ’яненко Г. 115, 210, 252, 

379
Кирил Туровський (Туровський Кирил) 

68
Кіров С. 44
Кіржаєв С. 30, 34, 39, 40, 46 
Клим Смолятич, митрополит 68 
Климент, папа римський 68 
Климкович К. 220 
Ключевський В. 18 
Кміт Ю. 264 
Кобилянська О. 154 
Ковалевська О. 43 
Ковалевський М. 349 
Козак Є. 187
Колесса О. (К-а) 121,127, 164,183 
Колесса Ф . 33

о

Комарницький И. 164 
Кониський О. 50, 60,127,189,196, 220, 

227-232, 553
Константин Порфірородний (Порфіро

родний Константин) 67,94,95,97, 98, 
546

Копистенський І. 251 
Копистинський Т. 205
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Копчук 244
Кордуба М. 11, 22, 33,127
Коріатовичі 72
Корсаков 78
КоршТ. 270,294
Косачівна Л. — див. Українка Леся
Косіор С. 27, 41
Коссак Г. 40
Коссак І. 277
Костомаров М. 20,32,41,53,68,211,220, 

252,317,395,403,465 
Костюк Г. 36, 37
Котляревський І. 56,111,115,139, 210, 

220,252,397,463,549 
Кохановський 203 
Коцюбинська Н. 43 
Кошак 245 
Кравців Б. 545 
Кравцов Д. 32 
Кравченко І. 41, 42 
Кравчук Л. 25 
Кревецький І. 59 
Крикун М. 5
Кримський А. 29—31, 35, 38, 462 
Крип’якевич І. 22, 32, 33 
Куземський 163
Куїловський Ю., єпископ 148, 158, 159
Куліш П. 20, 211, 220, 252, 350
Кульженко С. 556
Куник А. 65, 67
Купчинський О. 46
Курдюмови 331
Курилас О. 205
Куриленко 349
Курівцева Ц. 277

Лаврівський Ю. 134, 169 
Лавровський 161 
Лазаревський О. 41, 465 
Ламанський В. 6, 53—55, 546 
Ландау Л. 43
Лаппо-Данилевський О. 270 
Лев, князь 129 
Левицький В. 500

Левицький К. 192, 265 
Левицький М. 27, 37 
Леонтович В. 272 
Лєдоховський, кардинал 147 
Липський В. 36 
Лисенко 349 
Лисенко М. 220, 225 
Литвин 349
Литвинович, єпископ 148 
Лібшанг 244 
Лівицький І. 129 
Ліпінський 169 
Ліске 169 
Ломницький, о. 154 
Ломов-Опоков Г. 41 
Лопарєв 68 
Лопушанський 167 
Лотоцький О. 51, 272, 560, 561 
Луї ФілІПП 250 
Луначарський А. 36 
Любченко П. 37 
Людовік XIV 208

Магунь М. 45 
Мадурович 168
Мазепа І. 49,239, 430, 431 
Мазон А. 42 
Мазуренко В. 40 
Макарій, митрополит 70 
Маковей О. 50, 138 
Максимович М. 20, 53 
Малецький 168 
Малиновський О. 32 
Манастирський А. 205 
Манувріє 102 
Мариняк 187, 500 
Марія Тереза 160 
Маркес 244 
Марр М. 55 
Масарик Т. 15 
Матушевський Ф . 51, 556 
Матяш I. 42, 46 
Мегединюк М. 244 
Медведський Ю. 187, 277, 500
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Мекелита М. 220, 221 
Мельник І. 13 
Мельник К. 84
Милорадович Є. (Милорадовичка Є.)

60,190,228 
Милькович В. 117,187, 500 
Михаїл, митрополит 65 
Михалевич 168 
Михальчук К. 84, 462 
Мишкевич 277 
Мілюков П. 75, 90 
Міцкевич А. 131 
Міяковський В. 33 
Могила П. 252 
Могильницький А. 220 
Мойсей 205
Мономах — див. Володимир Мономах
Морґан И. (Morgan J. de) 107
Мордовець Д. 220, 272
Мочульський М. 33
Мудрак Ю. 277
Музичук О. 62
Мух М. (Much М.) 100,105
Муха Л. 62

Наконечний Є. 62 
Н апТ. 245 
Нападієвич 162 
Наполеон 250, 398 
Наполеон III 250 
Наулко В. 45
Науменко В. 123,128, 272, 462 
Наумович 157 
Немезіда 367, 368 
Нестеренко 349
Нечуй-Левицький І. 20, 220, 225, 331 
Никольський 68
Нил Сорський (Сорський Нил) 469 
Ніковський А. 48 
Новак 277 
Новаківський О. 205

Овсянико-Куликовський Д. 561 
Огоновський Ол. 171—173,175,180,189

Огоновський Ом. 145, 220, 462 
Озаркевич І. 220 
Окуневська М. 277 
Олег, князь 90 
Олесницький Є. 243 
Олесь О. 8,26, 27 
Ольденбург С. 270 
Омир — див. Гомер 
Онацький 349—351 
Онишкевич Г. 145 
Орлик П. 49, 239, 321 
Орлов Г. 329 
Острозький В. 251

П.С. — див. Сохань П.
Павло 1, імператор 397 
Павлюк О. 277 
Падалка Л. 93 
Палацький Ф . 121 
Панькевич 205 
Панькова С. 45, 62 
Парпура М. 116 
Партицький О. 220 
Патон Є. 43 
Пельц Д. 62
Перген A. (Pergen А.) 489, 491 
Перетц В. 32, 463 
Перікл 216 
Петренко Н. 43 
Петро І, імператор 272 
Петров М. 463 
Петровський В. 43 
Петровський Г. 34 
Петрушевич А. 134 
Пильчиков Д. 190, 227, 228 
Пипін О. 20
Пиріг Р. 29, 30,35, 37-39,41,42,45 
Пл., о. — див. Філяс

с?

Пілсудський И. 15 
Платон 68 
Плетенецький І. 251 
Плохій С. 5 
Погодін М. 86, 467 
Покровський М. 36
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Полоцький С. 252 
Порохницький 244 
Порохшок Г. 62
Порфірородний Константин — див.

Константин Порфірородний 
Потій І. 251 
Потьомкін Г. 353, 369 
Присецький 349
Пристайко В. ЗО, 34—36, 38, 39, 41—44, 

46
Пріцак О. 45 
Прокопович Т. 252 
Пузина, єпископ 150 
Пулюй І. 499 
Пушкін О. 131,139

Радкевич 161 
Раєвський 149 
Раковський І. 253 
Раковський X. 19, 27 
Редкевич 164 
Решодько Л. 557
Рибалко О. 59, 60, 561, 563-565, 573
Рибачок 349
Рогатинець Ю. 251
Розен А. 67
Розумовський К. 330
Розумовський О. 329, 330—332, 391
Роман Мстиславич, князь 89
Романовський В. 33
Романчук Ю. 119,120, 205
Романюк 349
Рубач М. 41
Руданський С. 220
Русов О. 272, 273, 328, 561
Русова С. о272
Рутський И.-В. м251
Рюрик 68
Рябінін-Скляревський О. 33

Савка Т. 277 
Сакович К. 251 
Саладилов П. 272 
Салтиков-Щедрін М. 331

Самоквасов В. 91, 101 
Сапґушко, князь 169 
Сварник Г. 46, 62 
Сварник І. 385, 561—566 
Свечин 349 
Святослав, князь 89 
Сельський 277 
Сембратович И. 157 
Сембратович C., митрополит 134,142,148, 

149,157,158 
Сенкевич Г. 319 
Сергеевич В. 239, 430 
Сергійчук В. 46 
Сисин Ф . 5, 45 
Скальковський А. 20 
Сковорода Г. 252 
Скрипник М. 38 
Скруток 205 
Слабченко М. 39 
Славинецький Є. 252 
Славінський М. 561 
Сластьон О. 139 
Смаль-Стоцький С. 187 
Смоліковський, ксьондз 151 
Смотрицький Г. 251 
Смотрицький М. 251 
Снігурський, єпископ 148 
Собеський Ян, король 131 
Соболевський О. 86, 462 
Соколов Н. 468 
Соловйов С. 18
Сорський Нил — див. Нил Сорський 
Сохань П. (П.С.) 11, 26, 28, 30, 34, 39, 

40,43,46 
Сперанський М. 43, 91 
Спіцин В. 55, 84, 91, 92,101 
Сроковський 167о
Сталін И. 41 
Стахів М. 27—29 
Стебельський П. 164, 272 
Стебницький П. 272 
Степаненко А. 43 
Столипін П. 371, 540 
Сторожев В. 75, 77
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Стороженко М. 326 
Страшевич Л. 286 
Струве П. 306
Студинський К. (Studziński К.) 32, 33, 

36,164,183,217,219,253,500,552
Ступницький, ЄГІИСКОП 148 
Сумцов М. 126 
Суровцева Н. 25 
Суразький В. 251 
Сушкевич К. 60, 193

Таа(ТЬаа) 171,550 
Талько-Гринцевич Ю. 103 
Танячкевич Д. 160, 163, 181, 204 
Таран 349 
Тарасенко 350 
Татіщев В. 93
Твардовський К. 57, 217, 218, 551, 552
Твен М. 154
Тесля 349, 352
Тимченко Є. 32, 43
Тимчук 245
Тишкевич В. 536, 538, 539, 543, 544, 

573
Ткаченко М. 32 
Тодійчук О. 45
Томашівський С. 11, 22, 33, 59,195, 249, 

254,281
Транквіліон-Ставровецький К. 251
Труш I. 57, 205, 206, 223-226
Трофимук М. 60
Туптало Д. 252
Тургенев Ф . 315
Турбацький 205
Турна 168
Туровський Кирил — див. Кирил Туров- 

ський
Тутківський П. 36 
Тяпинський В. 431

Уваров С. 330, 331
Українка Леся (Косачівна Л.) 220, 225 
Ульяновський В. 30, 34, 39, 40, 45 
Ульянцев В. 43

Устиянович К. 205 
Устиянович М. 220 
Устрялов М. 78

Фамінцин А. 270 
Федак С. 277 
Федоренко П. 33 
Федорук Я. 45 
Федькович О. 220 
Филоненко 349 
Філевич I. 75
Філяс (Пл., О .) 148,153,158,159 
Флоринський Т. 123, 254 
Фортунатов Ф . 270 
Фотій, патріарх 65
Франко I. 14,50,53, 59,123,127,131,153, 

195,220,223, 246,248, 250, 253, 262, 
263,266,500 

Франц І^цісар 162, 168, 181, 182 
Франц-Иосиф І, цісар 510 
Фредри 148 
Фредро 202

Харлампович К. 32 
Хвиля А. 41 
Хвойка В. 101,105,108 
Хлєбніков 67
Хмельницький Б. 14, 75,131, 205, 236— 

240,426,430,431,464 
Христюк П. 26

Целевич Ю. 127,192 
Цертелєв 210

Чайківський A. 155 
Чапельський, вікарій 150, 158 
Чемеринський 168 
Чертков 294 
Чехов А. 8
Чехович К., епископ 150, 158,159 
Чечель М. 26, 40 
Чижевський П. 349, 351 
Чубар В. 34, 35 
Чубинський П. 459
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Шамрай Г. 43 
Шамрай С. 32
Шаповал Ю. ЗО, 34-36, 38, 39, 41-45 
Шараневич I. (Szaraniewicz І.) 95, 108, 

164
Шарапов 286
Шахматов О. 53,84,86-93, 95,96,270, 

294
Шашкевич В. 220 
Шашкевич Г. 220 
Шашкевич М. 163, 220, 253 
Швайкгардт (Schweickhardt) 171, 550 
Швайцер 168 
Шевченко Л. 32
Шевченко Т. 14,16, 36, 59, 60,115,127, 

139,157,202, 203,211,220, 224,230- 
233,252,326,399-400,434,470,551 

Шевченко Ф . 30 
ШеметВ. 349,351,360 
Шептицький А. 56,148,149,158,159 
Шехович С. 220 
Шимановський 462 
Шкрібляк В. 57, 244 
Шкрібляк М. 60, 244, 245 
Шкрібляк Ф . 244 
Шляпкін 70 
Шольп Є. 349 
Шраг І. 304, 349, 351, 358 
Ш рагМ . 26 
Шрадер О. 100 
Штейнґель Ф . 349, 350 
Штерн, фон 101,105,107 
Штефанюк 349, 351, 352 
Шульгин О. 22, 23 
Шумський О. 35, 37 
Шухевич В. 195, 265

Щепкін М. 326 
Щербаківський В. 33 
Щербина В. 32

Южаков С. 325 
Южний 40
Юзефович М. 332, 431, 438

Юркевич А. 331, 332 
Юркевич В. 32 
Юркевич П. 331 
Юркова О. 31

Яґіч В. (Jagić V.) 53,86-88,125-128, 
200

Яворницький Д. (Еварницький Д.) 104
Яворський М. 39, 41
Яворський С. 252, 277
Янович В. 277
Янушкевич 168
Ярина 162
Ярослав Мудрий 5, 10, 14, 20 
Яхимович Г., єпископ 148, 162, 163, 220 
Яцик П. 5, 45 
ЯцкІВ М. 8

Butureanu G. 105 
Capitan 100
De metrykiewicz В. 104, 105 
Finkei L. 496, 552 
Gieraltowski T. 486 
Gregorovich A. 546 
Hadaczek K. 101 
Hampel J. 106
Hrushevsky M. — див. Грушевський M. 
Jagić V. — див. Яґіч В.
Melnik J. 561

о

Morgan J. de —див. Морґан И. 
Mortillet A. 100 
Mortillet G. 100 
Much M. — див. Мух M.
Observator — див. Грушевський M. 
Ossowski G. 105 
Paul 95
Pergen A. — див. Перґен A.
Pułaski K. 106 
Przybysławski W. 106 
Starzyński S. 496
Sludziński K. — див. Студинський K. 
Szaraniewicz I. — див. Шараневич 1. 
TeutschJ. 105 
Thaa — див. Taa
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Грушевський М .С.
Г 91 Твори: У 50 т. /Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; 

Голов, ред. П.Сохань. — Львів: Світ, 2002 — .
Т. 1: Серія "Суспільно-політичні твори (1894—1907)". — 2002. — 592 с. 

ISBN 966-603-223-6; 966-603-224-4 (т.1).

Цим томом започатковується видання творів видатного історика і громадсько- 
політичного діяча Михайла Грушевського (1866—1934). У першому томі вміщено 
статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно- 
визвольного руху наприкінці X IX —на початку X X  ст., а також публіцистику 
вченого 1894—1907 років, що друкувалася переважно в журналі "Літературно- 
науковий вісник".

ISBN 966-603-223-6 
ISBN 966-603-224-4 (т. 1)

ББК 63.3 (4 УКР)


