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П У БЛ ІЦ И С ТИ К А  М И Х А Й Л А  ГР У ІІЩ ВС ЬК О ГО  
ПОМ ІЖ  Д В О Х  Р ЕВО Л Ю Ц ІИ  

(1907 —  березень 1917)

Антракт... Так лаконічно назвав М.Грушевський одну з 
своїх публіцистичних праць, що побачила світ на сторінках “Л і
тературно-наукового вістника” на початку 1908 р.: “Так, ми в 
антракті, глухім, затяжнім, якого в сій хвилі й кінця не бачимо: 
чи мають прихильники суспільно-політичного оновлення й націо
нального перестрою Росії, а особливо українського, сидіти без 
взаємності три, сім чи більше літ? По страшних зусиллях, по 
надмірній, гарячковій траті сил, енергії, людських голов і матері
альних засобів широкі круги суспільності охопив необорний потяг 
до спокою, спочинку, тихомирного життя”1. Це образне визна
чення дав історик десятиліттю, яке випало поміж першою росій
ською революцією 1905—1907 рр. та Лютневою 1917 р., закли
кавши не зрікатися “тих змагань і домагань, які ставили в 
недавнім розгарі визвольного руху” . Вимогливий до себе і свідо
мий своєї місії, він з  потроєною енергією взявся за перо, щоб на
віть цей затяжний антракт використати на користь українській 
справі і підкреслити “серйозність українських національних зав
дань, їх органічність і неминучість”1 2.

В усі ці роки антракту вчений підносив національну ідею, 
дбаючи, щоб його почули в кожному куточку рідної землі. Зали
шаючи головним рупором своєї публіцистичної діяльності “Літе
ратурно-науковий вістник” , М.Грушевський активно співпрацює 
з  наймасовішими газетами Наддіпрянщини і Галичини —  “Р а
дою” і “Ділом” , засновує унікальний за формою і змістом народ
ний ілюстрований тижневик “Село”3. Заради того, щоб пробуди
ти селянство, він часто відкладав працю над фундаментальною

1 Гру шевський М. Антракт /  /  Гру шевський М. Твори: У 50 т. —  
Львів, 2005. —  Т . 2. —  С . 355.

2 Там само. —  С. 356.
3 Панькова С. Михайло Грушевський і народна газета “Село” у 

світлі мемуарних та епістолярних джерел /  /  Український історик. —  
20 0 4 —2005. —  Ч . 3 - 4 / 1 .  —  С. 2 5 - 4 6 .
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“ Історією України-Руси” , готуючи статті для “Села” та впоряд
ковуючи його числа. Не починалася без М.Грушевського і ново- 
заснована “Украинская жизнь” . Наполегливо запрошуючи до 
співпраці, її видавці сподівалися на пораду авторитетного суспіль
но-політичного діяча і публіциста: “Без Вашої допомоги та учас
ти досі не починалась жодна поважна українська справа, зв ’яза
на з  інтересами нашого народу, —  отож треба сподіватись, що й 
та справа, яку ми починаємо, так само потрібує Вашої допомоги 
і зустріне з Вашого боку належну поміч та активну сімпатію”1. 
Відгукнувшися на заклик колег і однодумців, вчений від першо
го числа “Украинской жизни” став її постійним кореспондентом. 
Перебуваючи в роки Першої світової війни на засланні, він про
довжував співпрацю з виданням, а також доносив свої думки до 
свідомого громадянства і через ліберальні російські газети 

Речь , Нусские ведомости , Утро .

is *  *

Як було зазначено в попередній передмові до серії “Суспіль
но-політичні праці” , усі виявлені публіцистичні статті М.Грушев
ського 1907 р. —  початку 1917 рр. не могли вміститися в одно
му томі. Тому, порушуючи певною мірою хронологічний підхід, 
але прагнучи зберегти жанрову цілісність, упорядники вирішили 
вмістити у попередньому томі весь комплекс публіцистики вчено
го 1907—1914 рр. зі сторінок “Літературно-наукового вістника” . 
Цей корпус склав другий том. Праці вченого, видрукувані в за 
значений час в українських і російських газетах, часописах, збір
никах та альманахах, увійшли до третього тому. Як за темати
кою, так і поставленими проблемами, всі ці статті близькі до 
публікацій в Л Н В . На відміну від попереднього, хронологічні 
рамки третього тому розширені до початку Лютневої революції 
1917 р., що зумовлено особливістю історичного періоду, названо
го вченим “антракт” .

До першого розділу увійшли суспільно-політичні праці 
М.Грушевського 1907—1914 рр., видрукувані переважно в газе
тах ”Рада” та “Діло” , декілька статей, вміщених на сторінках 
студентських часописів “Шляхи” та “Український студент” , жур
налу “Русское богатство” , новозаснованого 1914 р. органу Това
риства єднання народів Росії “Народы и области” , перші публі-

1 М узичук О. Листи Симона Петлюри до М.Грушевського / /  
Український історик. —  1991—1992. —  №  3 —4, 1—4. —  С. 441. 
Лист від 22 листопада 1911 р.
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нації вченого в “Украинской жизни” . Тут також подано два ґрун
товні науково-публіцистичні нариси “Украинцы” з  відомого збір
ника “Формы национального движения в современный госу- 
дарствах. Австро-Венгрия, Россия, Германия” за редакцією 
О . Кастелянського.

Другий розділ складає збірка “Про українську мову й укра
їнську справу” (1907), у якій автор об’єднав свого часу цикл ста
тей, що вийшли в газеті “Рада” під загальною назвою “Про мову” .

Третій розділ —  це повна добірка популярних статей, які 
історик подав у заснованому і фактично редагованому ним укра
їнському народному ілюстрованому тижневику “Село” , та публі
кації, що побачили світ у його наступнику — газеті “Засів” . Ця 
добірка вирізняється особливим жанром —  переважно невеликі 
образки з  тогочасного біжучого життя, серії історичних портретів 
та пам’яток України, написані живою мовою, доступною для се
лян. Яскраві сторінки минулого, майстерно відтворені таланови
тим публіцистом, були важливими чинниками формування істо
ричної пам’яті, національної свідомості, що і визначало концепцію 
часописів. Відповідно до тематики праці розділу згруповані в 
чотири окремі блоки.

Після закриття газети “Село” М.Грушевський відібрав з  неї 
найактуальніші статті про українську школу, мову, письменство і 
впорядкував збірку “Про українську мову і українську школу” 
(1912), яка і становить четвертий розділ тому.

П’ятий розділ вміщує статті періоду заслання (1915 р. —  
березень 1917 р.). Це надзвичайно важливий і, на жаль, мало до
сліджений період публіцистичної діяльності М.Грушевського. 
Реалії життя засланця на перших порах не давали підстав для 
оптимізму та “охоты к публицистическим или политическим ВЫ- 

ступам”1. Проте бажання заявити про пекучі українські потреби 
брало верх, і вже наприкінці липня 1915 р. учений висловлює 
думку «потроху зачати писати — до “Укр[аинской] ж[изни]” , 
або, може й, деінде»1 2. Так з ’являється його перша публікація 
цього періоду і єдина праця, написана у Симбірську, —  “В го
довщину войны”3.

1 Мельниченко В . Михайло Грушевський: “Я  оснувався в Москві, 
Арбат 55” . —  М ., 2005. —  С. 154.

2 Листування Михайла^Грушевського /  У поряд. Г. Бурлака; ред. 
Л.Винар. —  Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. —  
Т . 1. —  С. 170. Лист до С.Єфремова від 26 липня 1915 р. з  Симбірська.

3 Грушевський М. В  годовщину войны / /  Украинская жизнь. —
1915. —  No 7. —  С. 5 —8.
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Загалом розділ охоплює 24 праці, кожна з  яких сприймалася 
вченим як визначна подія на тлі невлаштованого побуту, найвраз- 
ливішою обставиною якого була відсутність інформації та тісного 
зв ’язку з  громадсько-політичним життям України. Про неможли
вість повноцінної публіцистичної діяльності на засланні історик не 
раз наголошував у листах до приятелів. «Я  ж стільки часу відір
ваний від українського житя, не знаю ні настроїв, ні орієнтацій, 
не бачу нікого, мало що пишуть [...]. От і боязко щось сказати 
невпопад, що можуть потім поставити на рахунок громадянству. 
А  повторяти ті самі “безспорні” і “вічні” істини не можна безко
нечно перед своєю публікою»1, —  засмучувався він у листі до 
С.Єфремова. А  у листі до П.Стебницького скаржився, що за
мовлена С.Петлюрою тема “не на мої зуби”1 2.

Усі українські часописи з початком Першої світової війни 
були закриті, тому до цього розділу входять переважно праці, 
написані для російських газет “Речь” , “Русские ведомости” , “Ут
ро” та єдиного на той час українознавчого часопису “Украинская 
жизнь” . Українською мовою в зазначений період історик підго
тував декілька статей для одеської “Основи” , але жодна з  них 
видрукувана не була. Свого часу одеському й київським дослід
никам В.Хмарському, І.Гиричу та О.Тодійчук вдалося розшука
ти у Державному архіві Одеської області одну з них —  некро
логічну статтю на смерть О.Русова “Зайві сумніви” . З  
ґрунтовною передмовою І.Гирича вона була опублікована в часо
писі “Старожитності”3. З а  цим виданням передруковуємо її у 
томі. Після закриття журналу М.Грушевський не раз звертався 
до її співробітника С.Єфремова з  проханням «про звернення моїх 
статей, числом 4, післаних для “Основи” , бо вони придалися б 
для “Проміня”»4. На жаль, простежити їх долю не вдалося. До
стовірно лише відомо, що у “Промені” вони видрукувані не були. 
Тематика і зміст статей вченого у цьому виданні однозначно за
свідчують, що вони були написані вже у Москві як безпосеред
ній відгук на тогочасні події.

1 Листування Михайла Грушевського. —  Т . 1. —  С. 179. Лист 
від 27 листопада 1915 р.

2 Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадсько- 
го, ф. 244, од. зб. 52059. Лист від 2 квітня 1916 р.

3 Грушевський М. Зайві сумніви / /  Старожитності. —  1995. —  
№  1—2. —  С. 8; Гирич /. “Люде смертні, народи вічні” / /  Там 
само. —  С. 7.

4 Листування Михайла Грушевського. —  Т . 1. —  С . 188. Лист 
від 11 листопада 1916 р.
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Серед шести томів 50-томного видання творів М.Грушев- 
ського, що побачили світ на сьогодні, третій можна назвати уні
кальним: у ньому друкується 20 статей1, раніше не включених до 
бібліографічних покажчиків праць ученого2 і невідомих або мало
відомих сучасним дослідникам.

Ключем до виявлення невідомих статей стало ґрунтовне до
слідження комплексів мемуарних та епістолярних джерел. Насам
перед було використано щоденник вченого 1904—1910 рр., в яко
му він особливу увагу приділяв своїй публіцистичній діяльності, 
фіксував дати написання та виходу праць, переймався долею сво
їх статей ( « “Товарищ” прислав мою статтю, ще з  Криворівні, до 
коректи —  се було трохи приємно, бо я вже стратив надію»3; 
«"Кіевская мысль” дурить. Я  обіцяв статейку про Заньковецьку, 
але поставив умовою, щоб надрукували замітку про Наукове то
вариство»4; «[...] статей в часописах ( “Товарищ” и “Русские ве- 
домости” ) не друкують»5; «Неприємне вражіння зробило спові
щення] з “Русских ведомостей” про знищення статті, хоч се я 
догадувавсь і перед тим»6).

Наступним, так само унікальним джерелом стало листування 
вченого з відомими українськими суспільно-політичними діячами, 
редакціями газет та журналів. Щодо певних періодів, особливо 
після 1910 р. (ним закінчуються записи збереженого на сьогодні 
щоденника), епістолярні джерела для виконання поставленого за 
вдання набули ще більшого значення. Чимало відомостей дало 
досліджене листування з С.Єфремовим, П.Стебницьким, М .Мо- 
чульським, І.Джиджорою, Л.Жебуньовим, Є.Чикаленком, 
М . Євшаном, І. Кревецьким, Ю .Тищенком - Сірим, 3 .  Кузелею, 
В.Кушнірем та ін.

1 21 виявлена стаття “Луч света” , опублікована в газеті “Киевская 
мысль” (1908. —  №  136), не увійшла до тому з  технічних причин.

2 Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка Грушев- 
ського за 1905—1928 рр. /  Упоряд.: Д.Балика, О.Карпінська, 
Н.Козель, Н.Ципкина. Допов. В.Дорошенка / /  Ювілейний збірник 
на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського з нагоди 
шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. —  
К., 1929. —  Т . III; Михайло Грушевський. Перший Президент 
України, академік. Біобібліографія /  Уклад. Б.Грановський. —  К., 
2001.

3 Центральний державний історичний архів України у Києві (далі —  
Ц Д ІА У К ), ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 169 зв. Запис від 
14—16 грудня 1907 р.

4 Там само, арк. 176. Запис від 11—12 січня 1908 р.
5 Там само, арк. 178 зв. Запис від 13 січня 1908 р.
6 Там само, арк. 179. Запис від 5 лютого 1908 р.
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Щ е одне інформаційно важливе джерело —  це огляди газет 
та журналів, які традиційно подавали всі поважні українські та 
російські журнали. Працям М.Грушевського особливу увагу при
діляла у своїх оглядах “Украинская жизнь” .

Під час опрацювання вищезазначених джерел було виявлено 
11 нових статей, що увійшли до першого розділу, зокрема: “Ук
раинцы в новой Думе” (газета “Товарищ”); “Утраквізація чи 
розділ університету?” , “Андрій Потоцький про українські відно
сини з  р. 1659” , “В університетській справі” (газета “Діло”); 
“Меморіал Товариства до міністра просвіти в справі утворення 
самостійного українського університету у Львові” ( “Хроніка 
Н Т Ш ”); “Спустошене життя” , “Праве українство” , “Святий ве
чір” , “В оборону книги” , “Раз добром налите серце” (газета “Р а
да” ), “В  обороні правди” (Львів, 1913).

Ця остання праця заслуговує на окреме слово, бо, власне, 
йдеться не лише про виявлення статті, що не потрапила до по
кажчиків, а про її авторство взагалі. Встановити, що правдивим 
автором праці є Михайло Грушевський, вдалося в часі дослі
дження слідчої справи вченого 1914—1915 рр.1 Відомо, що бро
шура під цією назвою з'явилася окремим виданням у Львові 
10 грудня 1913 р. за підписом: “Бувші члени виділу Наукового 
товариства ім.Шевченка Осип Роздольський, Михайло Мочуль- 
ський, д-р Іван Джиджора” і стала останнім акордом конфлікту 
в Н Т Ш  1913 р. Виходу праці передували дві анонімно видруку
вані брошури: “Наша політика і професор М.Грушевський. 
Гльосси до брошури проф. М.Грушевського” (Львів, 1911) та 
“Перед загальними зборами Наукового товариства ім. Шевчен
ка” (Львів, 1913). І ось уже понад 90 років дослідників хвилю
вало питання: “Х то був автором брошур, які спровокували пере
ломну подію в історії першої нетитулованої академії наук в 
Україні —  резиґнацію М.Грушевського з посади голови Н Т Ш ”? 
Джерел для відповіді виявилося достатньо: автором першої бро
шури та щонайменше ініціатором видання другої був один з та
лановитих учнів М.Грушевського С.Томашівський1 2.

1 Ц Д ІА У К , ф. 274, оп. 1, спр. 3320.
2 Пшеничний Є . “ ...Щ адіть цензорського олівця” : до історії появи 

статті С.Томашівського “Наша політика” / /  Український історик. —  
1991-1992 . —  Ч. 3 - 4 ;  1 - 4 . —  С. 3 5 2 -3 6 1 ; Він же. Передмова / /  
Грушевський М. Наша політика /  Упоряд. Л.Винар, Є.Пшенич
ний. —  Нью-Йорк; Дрогобич, 2003. —  С. 6 —24; Лист Володимира 
Дорошенка до Михайла Грушевського від 25 грудня 1911 р. / /  Там 
само. —  С. 214—215.
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Проте впродовж усіх цих років ніколи не поставало питання: 
«Х то був автором “В обороні правди”» ?1 —  відповіді на брудні 
необгрунтовані звинувачення багаторічного голови Н Т Ш . Вияв
лені на сьогодні документи дають змогу стверджувати: боронити 
правду взявся сам М.Грушевський. Хоча за тодішніх обставин 
він змушений був написати свою відповідь від третьої особи і по
годитися на підписи своїх прихильників.

Серед численних протоколів слідчої справи М.Грушевського 
1914—1915 рр., що збереглися у фонді Київського губернського 
жандармського управління, привернули увагу декілька. Протокол 
№  10 від 7—29 грудня 1914 р. вміщує опис вилучених під час 
арешту та ретельно перевірених документів, листів та видань, “мо- 
гущих иметь значение для дела в качестве вещественных доказа- 
тельств”1 2. У цьому описі речових доказів під №  11 значилися бро
шури “Перед загальними зборами Наукового товариства ім. Ш ев
ченка” , “В обороні правди”, а також «рукопись на 33 листах, напи
санная на украинском наречии, на обложке которой имеется 
наклейка из цветной бумаги з  надписью: “Село”»3. Графологічна 
експертиза зазначеного рукопису, проведена 10 січня 1915 р., дала 
однозначний висновок: цей текст написаний рукою М.Грушевсько
го4 і є чернеткою «с небольшими добавленнями или выпусками, 
брошюры [...], озаглавленной “В обороні правди” и представляет 
из себя составленные профессором Грушевским объяснения на па
сквиль, выпущенные затем в несколько исправленном и сокращен- 
ном виде за подписью Роздольского, Мочульского и Джиджоры»5. 
Окрім експертизи, брошура “В обороні правди” і рукопис були під
дані порівняльному текстологічному аналізу: жандармські чиновни
ки виловили в брошурі невеликий фрагмент тексту, якого не було 
в рукописі і автором якого не вважається М.Грушевський6. Цей 
факт є важливим аргументом мінімальної редакційної роботи 
І.Джиджори, М.Мочульського та О.Роздольського. Підтверджен
ня самого М.Грушевського щодо авторства рукопису, яке він дав 
під час допитів7, ставить остаточну крапку в цій проблемі.

1 Це питання досліджується в спеціальній розвідці: Панькова С. 
Х то був автором “ В обороні правди”? (у друці).

2 ЦДІАУК, Ф. 274, ОП. 1, спр. 3320, арк. 2 0 2 -2 0 5 .
3 Там само, арк. 203.
4 Там само, арк. 207—207 зв.
5 Там само, арк. 236—238.
6 Там само, арк. 236—238.
7 М у зичу к О. Звинувачується в шпигунстві (Невідомі джерела до 

біографії М.С.Грушевського) / /  Архіви України. —  1991. —  
№  5. —  С. 28.
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Невідомі донедавна статті увійшли також до п’ятого розділу. 
Окрім уже згаданої некрологічної замітки “Зайві сумніви” (жур
нал “Основа” ), це чотири публікації 1915 р. у харківській газеті 
“Утро” під загальною назвою “И з украинской жизни” та чотири 
1916 р. в московських “Русских ведомостях” : “Камень преткно- 
вения” , “Камень краеугольный” , “О  большом и малом национа- 
лизме” та “Еще о большом и малом национализме” .

Ключ до виявлення всіх цих статей дали епістолярні джере
ла. Поява кожної праці в нелегких казанських засланнях була по
дією, тому вчений детально інформував доброго приятеля М .Мо- 
чульського про їх вихід та цікавився враженнями. Так, у листах 
від 20 грудня 1915 р. та 17 січня 1916 р. згадуються статті в га
зеті “Утро”1; листи від 25 лютого та 6 березня 1916 р. вказують 
на публікації таких важливих праць, як “Камень преткновения” 
и “Камень краеугольный”1 2. Саме ці “Камни...” завершили поле
міку, яку розпочав ще у вересні 1915 р. на сторінках “Киевляни- 
на” відомий українофоб Ю.Кулаковський і продовжив редактор 
цієї ж газети В.Шульгін. їхні статті були спрямовані насамперед 
проти М.Грушевського як незаперечного лідера українського 
руху. Проте вчений і видатний суспільно-політичний діяч підні
мається вище особистих образ і в своїх відповідях Ю.Кулаков- 
ському ( “Ветхий прах” ) та В.Шульгіну ( “Камень преткновения” 
і “Камень краеугольный” ) стає на захист українського руху, 
школи, мови, красного письменства, преси, національних тради
цій.

Стаття “О  большом и малом национализме” виявлена завдя
ки передруку в “Украинской жизни”3. Про її продовження “Еще 
о большом и малом национализме” вчений згадує у листі до 
С.Єфремова, наголошуючи, що « ”Рус[ские] ведом[ости]” , подер
жавши V 2 міс[яця] в карантині мої статті (з  приводу Базарова і 
Муретова) про націоналізм і національність, телеграмою зате 
сповістили, що з деякими скороченнями пускають»4. Цими дво
ма яскравими публіцистичними працями М.Грушевський разом з

1 Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901— 
1933) /  Упоряд. Р.Дзюбан, ред. Г.Сварник. — Львів, 2004. — 
С. 46, 50. Ґрунтовний огляд статей вміщено у виданні: Украинская 
жизнь. — 1916. — №  1. — С. 75—83.

2 Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського. — 
С. 55-56.

3 Украинская жизнь. — 1916. — №  4—5. — С. 111—114.
4 Листування Михайла Грушевського. — Т. 1. — С. 185. Лист 

від 2 травня 1916 р.
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М.Сумцовим, В.Винниченком та Є.Трубецьким виступив на 
захист національних прав українського народу, полемізуючи з  
“Этюдами о национализме” Д.Муретова. Ймовірно, після цих 
публікацій в “Русских ведомостях” учений мав намір продовжу - 
вати співпрацювати з газетою. Про це свідчить його лист до 
С.Єфремова від 14 липня 1916 р.: «Останню статю “Р[усские] 
вед[омости]” мині вернули, чим і вважаю закінченою сю стадію 
моєї публіцистики»1. Такі згадки є достатньо вагомими аргумен
тами щодо значно ширшого репертуару публіцистики вченого пе
ріоду заслання.

Важливим завданням під час упорядкування тому стало та
кож встановлення авторства статей, поданих під криптонімами 
“М .Гр.” , “М .Г .” .та без підпису. Це стосується публікацій у га
зеті “Село” впродовж 1909 р. —  початку 1910 р. Тут визнача
льними стали два паралельні дослідницькі напрями. По-перше, 
ґрунтовне вивчення змісту тижневика, що дало змогу з ’ясувати 
традицію відкривати його числа вступною М.Грушевського. Ця 
традиція зберігалася у всіх 17 номерах за 1909 р., № №  1—18, 
50 за 1910 р. та № №  1, 9 за 1911 р. Усі інші номери відкрива
ли огляди “З а  тиждень” . Протягом 1909 р. та на початку 1910 р. 
вступні друкувалися під криптонімом “М .Гр.” , зрідка “М .Г .” , да
лі — за підписом “М.Грушевський” . Другим напрямом стало 
дослідження щоденникових записів ученого, в яких він досить 
часто згадував підготовку вступних для “Села” . Зведення цих па
ралелей переконливо свідчать, що за вказаними криптонімами за 
ховане ім’я М.Грушевського.

Окрім зазначених проблем довелося встановлювати і правди
ві імена авторів публікацій, які помилково внесені до покажчиків 
праць М.Грушевського. Йдеться, зокрема, про статтю “Сучасне 
українське студентство в Галичині” , видрукувану в часописі “М о
лода Україна” (Львів, 1910. —  №  2) за підписом “Мик. Заво
лока” . Обидва бібліографічні покажчики подають її як працю 
М.Грушевського під відомим псевдо вченого “Мих. Заволока” . 
Насправді стаття вийшла за підписом “Мик. Заволока” і була 
написана одним із провідників боротьби за самостійний україн
ський університет у Львові, учнем М.Грушевського Миколою 
Залізняком. Під цим іменем він не раз виступав на сторінках 
“Молодої України”1 2, і воно не було випадковим. Шануючи сво
го вчителя, студент, вірогідно, перейняв відомий йому псевдонім

1 Листування Михайла Грушевського. — С. 186.
2 Заволока Мик. До боротьби! /  /  Молода Україна. — Львів, 

1910. — 10 травня. — Ч. IV—V. — С. 121—123.
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професора. Як свідчать листи М.Залізняка та щоденники вчено
го, М.Грушевський всіляко сприяв своєму учневі в науковій ка
р’єрі, дбав про його долю і під час судового “Процесу 101”1. Н е
заперечним аргументом щодо імені справжнього автора статті 
“Сучасне українське студентство в Галичині” є примітка М .За- 
лізняка до публікації у збірці “З а  український університет у 
Львові” : «Див. про се мою статтю “Сучасне українське студент
ство в Галичині” (М .У., ч. 2 )» 1 2.

Своєрідним містком між третім і наступним томом серії “Су
спільно-політичні праці” слід вважати статті, написані М.Грушев- 
ським після переїзду до Москви у вересні 1916 р.3, який він вва
жав “знаком кращих часів” . Заслання продовжувалося, але з ’яви
лася надія “працювати свободніше”4. Період з вересня 1916 р. до 
початку березня 1917 р., відзначений здебільшого працями вченого 
у заснованому ним “Промені” , став передвісником нової доби його 
публіцистичної діяльності. В одній з  останніх статей, написаних вже 
після повалення самодержавства, зазвучали нові настрої, нове сло
во, яке на весь голос піднесе М.Грушевський у часи Української 
Центральної Ради: “велика хвиля”5. Так за декілька тижнів назве 
історик свою першу публікацію в оновленій “Новій раді” .

Антракт закінчився...
“Велика хвиля настала!”6.

*  *  *

Мовна редакція текстів М.Грушевського, як і в попередніх 
томах серій “Суспільно-політичні праці” та “Історичні студії та 
розвідки” , здійснена за методичними рекомендаціями, які розро

1 Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 485; ф. 274, оп. 1, спр. 3320, 
арк. 229.

2 Залізняк М. До боротьби! / / З а  український університет у 
Львові (Збірка статей в університетській справі). Львів, 1910. —  
С. 15. Т ак само до тому не увійшли статті, які є рефератами або пере- 
друками статей М.Грушевського під іншими назвами: “Новое знамя 
националистов” , “Літературно-науковий вістник у новій фазі” , “Живуча 
сила” , “Українство як самостійне й природне явище” .

3 Мельниченко В . “Я  оснувався в Москві, Арбат 55” .
4 Грушевсъкий М. Спомини / /  Київ. —  1989. —  №  8. —  

С . 104.
5 Грушевсъкий М. На страшний суд / /  Промінь. —  1917. —  

№  3 —4 (березень). —  С. 15.
6 Грушевсъкий М. Велика хвиля /  /  Нова рада. —  1917. —  

6 квітня. —  №  1.
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бив О.Рибалко. Правопис початку X X  ст. наближено до сучасних 
літературних норм із максимальним збереженням лексичних форм 
автора. Бібліографічні посилання в статтях М.Грушевського збері
гаються за тогочасними правилами бібліографічного опису. Іншо
мовні слова та вислови розкрито в тексті квадратними дужками 
(переклад М.Трофимука). У кінці тому подано також словник ма
ловживаних та іншомовних слів, який уклала В.Шульга.

До тому увійшла низка праць М.Грушевського, написаних 
ним російською мовою. Переважно це ґрунтовні статті з ключо
вого для тогочасної публіцистики національного питання. Вчений 
цілеспрямовано готував їх для російських газет, дбаючи про під
несення українських національних проблем перед широкою 
читацькою аудиторією. Статті зібрані по періодичних виданнях, 
що збереглися до наших часів у декількох, іноді єдиних в Україні 
примірниках, малодоступних для широкого загалу. Частина їх не 
увійшла до бібліографічних покажчиків праць М.Грушевського, 
що викличе особливий інтерес дослідників. Згідно з  первісною 
концепцією видання ці статті подані українською мовою в 
перекладі І.Сварника.

Коментарі до статей складаються з  археографічної легенди, 
посторінкового коментування тексту, анотованих покажчиків імен 
та назв, що наявні в працях М.Грушевського. Особливу увагу в 
коментарях приділено історії написання праць, датуванню, з ’ясу
ванню авторства при публікації статей під криптонімами. Ано
товані покажчики назв видань, видавництв, товариств, наукових 
інституцій, а також імен, що згадуються у текстах М.Грушевсь
кого, виділено в окремі блоки. Анотований покажчик імен допов
нений іменами з  передмови та коментарів.

Під час підготовки коментарів досліджено та зазначено всі 
автографи статей, збережені в Ц ДІАУК (ф. 1235) та Централь
ному державному історичному архіві України у Львові (далі —  
ЦДІАУЛ) (ф. 401)1. Деякі з  них, що зберігалися без зазначених 
назв, вдалося атрибутувати завдяки порівнянню їх з  опублікова
ними текстами. Насамперед це стосується історико-публіцистич- 
них нарисів “Украинцы”1 2 зі збірника “Форми национального 
движения в современных государствах. Австро-Венгрия, Россия, 
Германия” , що особливо важливо для подальших досліджень, 
адже статті були скорочені та зредаговані при підготовці до дру

1 Автографи опрацьовані 19—21 травня 2004 р. Звірити їх наяв
ність на час виходу тому не вдалося через те, що впродовж останнього 
року архів був закритий для дослідників.

2 ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 173, арк. 1-79.
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ку1. З а  цим же принципом атрибутовано й автограф праці 
М.Грушевського “Невідклична справа” , написаної для збірки 
статей “З а  український університет у Львові” (1910)1 2.

Декілька зразків автографів публіцистичних праць ученого 
подано в томі. У третьому розділі вміщено всі ілюстрації, вико
ристані М.Грушевським до статей у газеті “Село” . На шмуцти
тулах відтворено зображення обкладинок до збірок вченого та 
окремих періодичних видань, де друкувалися його праці.

*  *  *

Упорядник вважає своїм приємним обов’язком висловити 
вдячність завідуючій Науково-довідковою бібліотекою Держав
ного комітету архівів України Г.Порохнюк та завідуючому відді
лом україністики Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника 
Н А Н  України Є.Наконечному за надання рідкісних періодичних 
видань та сприяння у виявленні першодруків текстів. Особлива 
подяка голові історичної секції Харківського історико-філологіч- 
ного товариства, канд. іст. наук В.Маслійчуку за копіювання 
статей з  газети “Утро” , завідуючій відділом рукописів Інституту 
літератури ім.Т.Шевченка Н А Н  України, канд. філол. наук 
Г.Бурлаці та доценту Волинського державного університету ім. 
Лесі Українки, канд. іст. наук В.Пришляку за наукові 
консультації під час підготовки коментарів. З а  допомогу в укла
данні покажчиків, підготовку мовної редакції текстів щира вдяч
ність кандидатам історичних наук Я.Федоруку та О.Тодійчук, на
уковцям В.Ш ульзі, В.Кравченку (Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Н А Н  
України), О.Мельник (Історико-меморіальний музей Михайла 
Грушевського) та всім причетним до видання своїми кваліфікова
ними порадами і практичною допомогою.

Світлана П А Н ЬКО ВА

1 Суть полеміки між редактором та автором зрозуміла зі збереже
них листів О.Кастелянського до М.Грушевського, зміст яких стосуєть
ся підготовки та редагування праці “Украинцы” (Ц Д ІА У К , ф 1235, 
оп. 1, спр. 520. Листи датуються 4 вересня 1907 р.— 7 жовтня 1908 р.).

2 Автограф без заголовка зберігався (на травень 2004 р.) в 
Ц Д ІА У Л , ф. 401, оп. 1, спр. 44, арк. 1—10.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ 
З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

ТА ЗБІРОК (1907-1914)



Автограф першої сторінки статті “Pro domo”.
Оригінал зберігається в Ц Д ІА У Л  (ф . 401 ,оп. 1,спр. 39,арк. 1—6 ).



Н А Ш А  Г А З Е Т А

Вступаючи в 1907 р., наша газета, задержуючи давню назву й сли
ве весь той самий круг попередніх співробітників*, являється газетою в 
значній мірі обновленою, як у зверхній формі, так і в складі редакції, 
і в внутрішнім своїм характері.

Перше за  все зазначаємо, що газета наша буде безпартійною і між- 
партійною*. Будучи одинокою щоденною газетою російської України, 
вона уважає кориснішим і для себе, і з  становища інтересів українсько
го громадянства та його політичного руху не з в ’язувати себе програмою 
чи тактикою якоїсь одної політичної партії, а старатися освітлювати і 
питання дня, й загальніші, більш принципіальні питання українства з  
погляду ріжних українських поступових партій, себто таких, які стоять 
на ґрунті українських національних інтересів в дусі свободи, поступу й 
демократизму.

Ставлячи своєю ближчою задачею —  служити культурним, гро
мадським і політичним інтересам України російської, газета наша зар а
зом буде старатися держати своїх читачів в крузі інтересів всеукраїн
ських, знайомлячи їх з  життям, інтересами, потребами й здобутками 
ріжних частин великої української землі, та дбати про те, щоб якнай
тісніше зблизити й з в ’язати між собою ріжні часті України, й її ріжні 
суспільні верстви внутрішньою національною з в ’яззю , почуттям націо
нальної єдності, спільності національних інтересів.

Вважаючи за  дуже слабий розвій української національної свідо
мості й самопізнання в українськім громадянстві Росії, газета дбатиме 
особливо про те, щоб не тільки освітлювати перед своїми читачами 
біжучі питання дня та давати можливо докладну хроніку подій загаль
ного життя, але разом з  тим вводити їх в пізнання українського куль
турного і національного розвою в теперішнім і минулім, в ріжних 
сферах громадського і духовного життя і в ріжних частях української 
території, та освітлювати з  українського національного становища за в 
дання нашого культурного й політичного розвою. Заручившися участю 
визначних діячів на ріжних полях українського культурного й громад
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ського життя, газета старатиметься осягнути сю задачу можливо ус
пішно.

П ри заснуванні своїм газета мала на увазі передовсім читачів з  
народу і, бажаючи дати їм весь матеріал у вповні приступній формі, 
через се саме мусила занадто понижати загальний свій рівень та на
вмисно обминати теми, безпосередньо не з в ’язані з  інтересами читачів 
з  народу, або трудні для популярного викладу. Тим часом виявилося, 
що серед читачів газети публіка з  народу була в меншості, а переваж
на більшість читачів була з  інтелігенції ріжних верств і відтінків, і їх, 
а так саме й більш розвинених селян не могла задовольняти цілком 
популярна газета. Т ом у надалі газета наша, не розриваючи з в ’язі з  
народними кругами, служачи далі інтересам робучих мас і селянства 
спеціально, як нашої національної підстави, і стараючися бути приступ
ною по можливості й найширшим кругам, не буде, одначе, навмисно 
понижати рівень свого викладу, а буде примірятися до потреб і вимог 
читача інтелігентного, маючи те пересвідчення, що й серед селянства та 
робучих верств наростає також читач з  більшими культурними вимога
ми й потребами. Коли ж  знайдеться ширший круг читачів, для яких 
буде потрібний більш популярний виклад, при газеті нашій буде заве
дено друге, популярне видання для селян*, по дешевій ціні, й буде ви
ходити кілька разів на тиждень.

В  сих і інших подібних планах розширення та поліпшення газети 
приходиться, одначе, рахуватися, крім обставин “від нас незалежних” , 
іще з  матеріальною стороною, фінансовими трудностями видання.

Будучи ділом видавців, які мали перед очима виключно ідейні інте
реси, газета відразу засновувалася без всяких надій на які-небудь при
бутки. Бажаючи широкого розповсюдження її в кругах народу, видав
ці почали від ціни можливо найнижчої, обчисленої на читача найменше 
заможного (4  руб.). При такій ціні газета добре поставлена, по-люд- 
ськи платячи за  літературну працю, могла вийти на своє, маючи роз
хід не менше ЗО тис. примірників*. В  дійсності цифра розходу випала 
далеко нижче і не вважаючи на економію, яку газета скоро почала за 
водити в ріжних галузях, спілка видавців доплатила за  минулий рік 
коло ЗО тис. рублів. Н ова спілка видавців, яка приймає на себе веден
ня газети в сім році, не розпоряджає вже такими фондами, як торіш
ня, і щоб забезпечити видання на сей рік при нижчім капіталі, злож е
нім на покриття дефіцитів, мусила підвищити передплату і при всіх 
планах уліпшень вести далі політику економії. Вона мусить старатися 
зробити газету можливо найліпшою при тих засобах, якими розпоря- 
дж ає, і дати читачеві матеріалу якнайбільше і якнайліпшого в тім неве
ликім розмірі газети, дальше якого вона не може поки що поступити.



Наша газета 5

Н а дальший рік (1 9 0 8 ), коли передплата не зросте значно, а спіл
ка видавців не доповниться новими заможними читачами, газета зм о
же удержатися тільки новим, іще значнішим підвищенням передплати*.

Ш ановних читачів наших просимо пам’ятати, що зріст і поліпшен
ня газети не буде ділом тільки нашої доброї волі, а залежатиме ще біль
ше від співчуття й помочі самої нашої суспільності.
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М А Л Е Н Ь К Е  БА Ж А Н Н Я

Різдвяний святочний репертуар має свою фізіономію і свою осібну 
привабність. Н а афішах появляються старі, напівзабуті опери, і йдеш у 
театр відсвіжати вражіння з  давно минулих часів, або провіряти смак і 
вражіння старших поколінь. Н а виставах декораційних театр засіваєть
ся масою дітвори ріжних ступенів і літ, і серед них появляються ріжні 
анахорети, для яких ранішні представлення різдвяні являються майже 
одиноким виходом “в світ” , і скромні незаможні родини, для яких різд
вяний спектакль служить джерелом естетичних вражінь на довгі місяці.

В  сьогорічнім різдвянім репертуарі київської опери український 
етнографічний колорит мали представляти “Черевички” Чайковського, 
історичний —  його ж  “М азепа”* .  З  погляду національного колориту 
обидві опери дають мішанину українського з нижегородським, і де ж 
де, але на українських сценах се не може не вражати слухача. Сидячи 
на їх виставах, не можна було відігнати від себе думки, чому б замість 
них, або поруч них київський театр не виставив “Різдвяної ночі” або 
“Тараса Бульби” Лисенка, як доводилося нам чувати —  вповні гото
вого до вистав. “ Різдвяна ніч” тому три роки, з  нагоди ювілею Лисен
ка, йшла кілька разів на київській сцені*, і всі могли пересвідчитися 
вповні можливою до виставлювання, і у публіки мала успіх; потім од
наче знято її з  репертуару і досі не повторювано. А  се гріх перед укра
їнською музикою, й перед українською публікою, й перед Києвом, як 
центром і столицею України. Український нарід прославлений своєю 
музикальністю, українська пісня, мотиви народні своїм багатством і 
оригінальністю мають світову славу, українські співаки й співачки зби
рають оплески по сценах ріжних країв*. І київська опера повинна хоч 
стільки зробити, щоб тим кільком українським операм, які маємо 
( “Різдвяна ніч”* ,  “Утоплена”* ,  “Тарас Бульба”*  Лисенка, “Катери
на”*  Аркаса й т. ін.) дати місце в своїм репертуарі. Се б дало привід 
до живішого розвою української музики —  безперечно, що українська 
опера і посувається так поволі, бо нема для неї ніякого поля. Навіть з  
погляду касового вистави українських опер не були вигідні для антре
пренерів, такої невеликої жертви —  вистав кількох опер на рік, мож
на від них вимагати в інтересах української музики, українського куль
турного життя. Хазяїн київської опери —  Київська Дума має повне 
право і обов’язок жадати сього від підприємців київської опери, а київ
ські гласні українці й просто прихильні місцевому культурному життю 
люди повинні про се пам’ятати, і сю справу при кождій нагоді підігрі
вати.



[Л ист проф. М .Грушевського до т-ва “Сокіл" у  Л ьвові...] 7

[ЛИ СТ П Р О Ф . М .ГР У Ш Е В С Ь К О ГО  ДО Т -В А  “С О К ІЛ ”  
У Л ЬВО ВІ В С П РА ВІ С В Я Т К У В А Н Н Я  Ю В ІЛ Е Ю  

ГА Д Я Ц ЬК О ГО  Т Р А К Т А Т У ]

Проф[есор] М .Грушевський відповів на запросини на анкету слі
дуючим письмом:

До Хвальної Старшини Т [оварист]ва “Сокіл” у Л ьвові.
Не можучи прибути на анкету в справі святкування ювілею Гадяць- 

кого трактату, позволяю собі висловити свою гадку. Я  не уважаю щ ас
ливою ідею святкування сього ювілею. Гадяцький трактат відновляв 
залежність України від Польщі, після того, як ся залежність раз була 
зірвана. Робила се старшина проти волі народних мас. Н е думаю, щоб 
тепер був відповідний час для величання унії з  Польщею, хоч би з  
Гадяцькими застереженнями.

Остаюсь з  щирим поважанням.
М . Грушевський

Львів, 7/11.1907



8 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРОК...

ВО РО ГИ  “ РУ С С К О ГО  Н А РО Д А ”

Телеграф приніс знов сенсаційну звістку з  приводу терору, що ви
робляє в Одесі “біла гвардія”* .  Майже всі посли чужих держав прибули 
до російського міністра заграничних справ* і через посла австрійського по
дали заяву, що вони виїздять з  Росії з  сеї причини. Міністр, щоб не до
пустити їх до виїзду, зараз звернувся до прем’єра і в результаті прем’єр 
по телеграфу наказав одеському генерал-губернатору спинити білогвар
дійські звірства. Х то  хоч трошечки знайомий із звичаями, прийнятими в 
культурнім світі, може зміркувати глибину пониження, в яке ввів Росію 
отеє знову союз її державної бюрократії з  “истинно русскою” опричиною. 
Де ми —  в Турції, в Марокко, в якімсь закутку глибокої Азії, чи в 
культурній європейській державі? Посли заграничних держав in corpore 
[всі разом] домагаються заведення елементарних форм порядку в держа
ві, і тільки їх заходам має дякувати людність великого, півмільйонного 
культурного міста, коли позбудеться нечуваного хуліганського терору, до
пущеного адміністрацією. Каж у—  “коли”, бо ж невідомо, чи послухає пре
м’єра одеський сатрап, і чи “послухають” сього сатрапа одеські хулігани.

Коли два роки тому “азіатська” Японія відкрила перед Європою 
всю незмірну некультурність “європейського колоса” , людям, що ціни
ли репутацію Росії, як культурної держави, здавалося, що її правителі, 
відчуваючи всю глибину сього пониження, ні про що інше не будуть 
думати, як тільки про те, щоб поправити сю репутацію рядом реформ, 
які підняли б культурний престиж Росії. Вийшло якраз навпаки. Бю 
рократія, злучившися тісним союзом з  “истинно русскою” ордою, на 
протязі останніх літ неустанно робила все для підконання державної й 
культурної репутації Росії. Задавала їй раз у раз все нові удари —  і 
до попередніх прилучила тепер отсей останній.

Великоруський народ завсіди чванився перед нами, перед іншими 
народами своїм державним хистом,—  що тільки він один з-поміж сло
в ’ян збудував велику державу. Во ім’я сього вимагав він од інших на
родів, що входили в склад сеї держави, щоб вони зрікалися своїх на
ціональних інтересів, власного культурно-національного розвою. 
Спеціально на українську адресу не тільки правительство, але й саме 
великоруське громадянство пригадувало більше або менше різко —  па
м’ятати про те, щоб своїм “сепаратизмом” не ослаблювати державної 
сили і культурних засобів великоруського народу.

Чи й тепер, як правителі сеї держави разом з  “истинно русскими” 
репрезентантами сеї “державної народності” зробили все, щоб ослави
ти, омерзити, ослабити сю державу і зруйнувати її політичну і культур
ну репутацію, ще будуть робитися такі пригадки на нашу адресу? Чи 
ще будуть вимагати якихось жертв самоодрічення з нашого боку для 
сього фетиша, якого так спрофанували його власні жерці?
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PR O  D O M O

“Літературно-науковому вістнику” довелося перебуть на новім 
ґрунті, зараз же на початку, купу пригод. Під час загального київсько
го трусу трушено його редакцію й контору та забрано редакційні руко
писи*; нелегального нічого не знайдено, але рукописи все-таки полежа
ли в охрані півтора тижні, поки їх вернули. Вернули рукописи —  впала 
заборона. Заборонено “Літ[ературно]-наук[овий] вістник” на весь час 
воєнного стану “за  вредное направление”* .  Т а , на щастя, воєнний стан 
знесено 31-го січня, й заборона сама собою пропала. Т ак що хоч я й 
увійшов у порозуміння з  видавцем іншого українського місячника, щоб 
посилав свій журнал передплатникам “Літературно]-н[аукового] віст- 
ника” під час заборони, але покористуватися з  сього не треба було. 
Передплатники “Л[ітературно] -н[аукового] вістника” дістануть свій 
журнал, може, тільки пізніше на кілька день, як першу книжку.

Нелегко вести журнал серед таких пригод, серед такої непевної й 
ворожої атмосфери, поборюючи заразом і технічні, і всякі інші труд
ності, зв ’язані з  переходом на інший ґрунт. Але ми будемо вести. П ро
симо тільки пам’ятати про сі трудності і знати, що нам нелегко осяг
нути й те, що осягаємо.

Великі трудності задає й те, що приходиться нам давати відбитку 
широкого світу в дуже малій краплині води. Хотілось би вести діло 
повним ходом, відповідно до тої суми сил, які воно гуртує коло себе, 
до тої скількості матеріалу, яким розпоряджає, і до тих вимагань, які 
наше громадянство й ми самі ставимо до нього, відповідно до широти 
нинішнього життя нашого громадянства, інтересів і потреб, яке висовує 
нинішній час українству. Але на се треба б подвоїти журнал —  дава
ти книжки не з  12, а з  2 4 —25 аркушів.

І се не неможливо. При тім призвичаєнні до скромності й економії 
у видатках, яке дали нам українські недостатки, вистачило б яких 
3700—3800 передплатників*, щоб видавати такий журнал книжками 
аркушів на 25, з  невеличким побільшенням передплати (8  рублів). А  на 
се число, —  властиво на три тисячі (бо решту дасть запевно Галичи
на) — повинна б спромогтися наша російська Україна.

В 1880-х роках українські губернії давали удвоє більше передплат
ників, напр., “Вестнику Европы” . Тепер, коли численність інтелігенції 
незмірно зросла, коли потреба в книжці, в пресі обхопила незмірно 
ширші круги, три тисячі передплатників з  російської України для укра
їнського журналу —  се, властиво, дуже скромне бажання і було б дуже 
сумно, якби воно було неможливим до здійснення.
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Але поки що ми переступаємо ще тільки першу тисячу передплат
ників*, і в тій тисячі все-таки більше передплатників з  маленької, ни- 
щої Галичини, як з  великої російської України*.

Даючи дванадцятиаркушеві книжки нинішнього типу, ми й так дає
мо більше, ніж можемо, бо для покриття коштів (дуже скромних) та
кого видання треба 1700—1800 річних передплатників. А  при тім при
ходиться вести й економію місця: замовляти статті менші, вибирати 
белетристику коротшу, дробити статті на дрібні частки, щоб статті не 
залежувались, щоб хоч потрошки дати щось на ріжні питання, які нас 
повинні інтересувати, з  ріжних сфер, що понині входили в програму на
шого журналу. 1 прикро се може бути читачам “Л ітературно]-науко
вого] вістника” , а вже незмірно прикріше нам самим.

Просимо громадянство наше пам’ятати се й дивитися на наше діло 
як на діло громадське. Коли хоче громадянство наше мати великий і 
добре поставлений журнал, чи газету, то на се не вистачить самої до
брої волі, а навіть хисту видавців і редакторів, а треба також і доброї 
волі та запобігливості самого громадянства. Вже й так на цілу соборну 
Україну маємо тепер (не рахуючи двоязичних, українсько - російських) 
тільки всього, що одну щоденну газету, один тижневик і один місяч
ник*. А  всі вони мають передплатників менше, ніж скільки треба, щоб 
покрити навіть мінімальні кошти їх видання. Чи ви і ваші знайомі пе
редплачуєте газету та журнал? чи передплачують бібліотеки й читаль
ні вашої околиці? чи держать їх книгарні вашого міста? чи робили ви 
які заходи, щоб приєднати передплатників “Літературно]-н[ауковому] 
вістнику” , “ Раді” , “Рідному краєві” ? Без таких заходів самих грома
дян наших не стане на ноги ані українська преса, ані українська книж
ка, загалом наша культурна робота.

Просимо пам’ятати, що кожне збільшення передплати чи “Литера
турно]-н[аукового] вістника” , чи “Ради” , чи “Рідного краю” піде не до 
кишень видавців, а на збільшення й поліпшення самих видань, і Украї
на буде мати часописи такі, які б стояли і змістом і обсягом на рівні з  
найліпшими чужими виданнями, тільки тоді, як сього захоче саме гро
мадянство, захоче передплатник. “Прибудь щастя, розум буде” .

І вертаючися ще раз до “Літературно-наукового вістника” , кладемо 
се на серце всім, кому близькі інтереси культурного поступу українст
ва, —  дбати всякими способами про те, щоб з  російської України він 
мав якнайскоріше три тисячі передплатників і виходив справді “товстим 
журналом” , до яких так позвикало наше громадянство.
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Н О В А  ДУМ А І У КРАЇН Ц І

Потрохи вирисовується перед нами, хоч дуже ще в неясних конту
рах, склад нової Думи*, а з  тим стає можливим думати про те, чого 
ми, українці, можемо домагатися від неї й чого сподіватись. Свідомих 
українців в нову Думу пройшло мало*, менше навіть, як у попередню. 
Між національно неозначеними депутатами з  України багато пройшло 
правих, з  якими депутатам-українцям буде не по дорозі. Т ак що такого 
числа членів Українського клубу, який мав він торік*, в сій Думі, не 
можна сподіватися*. Але він, очевидно, все-таки буде замітною вели
чиною, і се обов’язок тих свідомих українців, які пройшли в нинішню 
Думу, і тих українських елементів, які брали участь в організації то
рішнього Українського клубу, подбати про те, щоб він не тільки був 
якнайбільше численний —  мав якнайбільше членів, але й був як можна 
найбільше організований. В  сім депутатам нової Думи повинні прийти 
на підмогу з  своїм досвідом і практикою українці —  члени першої 
Думи й петербурзька громада українська, що працювала торік разом з  
ними, і українська преса, й українське громадянство загалом.

Концентрація українських елементів в Думі можлива, розуміється, 
тільки наліво. Уже в першій Думі депутати-українці переконалися, що 
з двох великих блоків її —  кадетського (кадетську партію, властиво, 
не можна ще й тепер вважати чимсь іншим, як ліберальним блоком) і 
трудового, українцям ближчий сей другий, ніж перший. П о тій еволю
ції, яку перейшли кадети за минулий рік, здається, се переконання мог
ло тільки скріпитися. Тим часом концентрація українських елементів в 
новій Думі, мабуть, повинна мати місце між лівим крилом кадетської 
групи і лівим крилом Думи —  тим часом, як напр., поляки будуть кон
центруватися, очевидно, направо, між правою стороною кадетів і пра
вим крилом Думи. Щ одо самих кадетів, зрештою, ще трудно вгадати, 
в який бік вони будуть хилитися —  в лівий, як за першої Думи, чи в 
правий, куди подалися вони після її розпуску. Але їх вагання не по
винно впливати на становище наших депутатів.

Гіркий досвід першої Думи, коли наші депутати, зв ’язавшися з  ріж- 
ними російськими партіями при виборах, почули себе зв ’язаними потім 
і в Думі, показав, яке шкідливе таке зв ’язування. Через нього не мож
на було дійти до тіснішої організації Українського клубу, і українські 
організації прийшли до пересвідчення, що українці на виборах не по
винні виступати членами російських партій. Н а жаль, сього не додер
жано на нинішніх виборах. Зістається жадати, щоб наші депутати, на
віть зв ’язані з  тою чи іншою російською організацією, дбали про те, 
щоб забезпечити собі можливо широку свободу в національній справі,
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і в організації Українського клубу попіклувалися завести можливу од
ностайність і солідарність.

Повинні вони зазначити своє преемство, тяглість з  Українським 
клубом першої Думи, тісні моральні зв ’язі з  ним. А  першою познакою 
сього буде, коли вони переймуть й сповнять те, що не встиг зробити 
перший Український клуб через нагле розпущення Думи. Говорю про 
декларацію українського національного становища. Декларація ся міс
тила програму minimum українського народу і була прийнята депутата
ми першого клубу у зовсім виробленій формі. її мали вони предложи- 
ти Думі, коли вона перейде до реформи місцевого самоурядування, так 
близько зв ’язаної з  справою української автономії. Дума була розпу
щена нагло, перше ніж перейшла до питання про реформу самоуправи 
й декларація, на превеликий жаль, зісталася не предложеною1. Націо
нальні домагання українців лишилися не зазначені. Актом пієтизму 
українських депутатів нової Думи до першого клубу буде, коли вони 
переймуть сю декларацію в незмінній формі й предложатъ її Думі. І 
предложатъ зараз, в самих початках, щоб знову не рискувати з  огляду 
на непевну будучність і сеї нинішньої Думи.

Так, як вирисовується тепер сфера діяльності нової Думи, в ній 
нема чого сподіватися не тільки рішення, а навіть серйозних дебатів в 
національнім питанні. Х іба якби вона пожила не місяці, а роки. З аб ез
печення перших основ горожанського життя і запорука конституційно
го устрою відсуває всякі інші справи на другий план. Але становище 
українського народу мусить бути зазначене без відкладання. І се влас
не повинен зробити новий Український клуб*, предложивши Думі де
кларацію попереднього клубу.

1 Зміст її був поданий мною у статті “Наши требования”*  в №  5 “Украинско- 
го вестника”. Завтра буде поданий переклад її у нас*.
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В Р А Ж ІН Н Я  О П Т И М ІС Т А

Я  завжди дивлюся рожево в будущину, і факти теперішнього жит
тя мене піддержують в оптимістичнім настрої.

Ми рішучо все йдемо наперед.
Поволі може, а йдемо.
Наприклад, читаю, що Рада міністрів хоче на першу чергу в Думі 

поставити реформу риболовства.
Який, з  Божою поміччю, поступ!
Торік Рада міністрів внесла на першу чергу справу оранжереї і пра- 

чешної Ю р ’євського університету.
В другій Думі —т реформа риболовства.
— Прогрес безумовний.
В третій Думі я сподіваюся справи коннозаводства.
Все вперед повільною, але вірною стопою.
Дозрілі політики дають громадянству науку справжнього конститу

ційного життя.
“От легчайшего к труднейшему” —  основа педагогії.
І коли в Думі засядуть, по довгих науках, люди, які будуть здатні 

разом з  мужами державного опита зайнятися справами коннозаводства 
чи “покровительства охоте” , а справи дразливі і складні одложить на
далі, —  се буде вірний знак, що “страна созрела” .

І аж тоді зачнеться справжня конституційна ера.
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У КРА ЇН Ц І В Н О ВІЙ  ДУМІ

Вибори в українських губерніях закінчилися, і вже можна оцінити 
результути, які дала тутешньому представництву столипінська “рефор
ма” виборчого права. Вона, можливо, не зовсім виправдала надії, які 
на неї покладали, проте не залишилася без дуже сильного впливу на 
результати цих виборів. Спустошення, вчинені у виборчих правах се
лян, козаків, дрібних землевласників-робітників, службовців і т. ін., до
ходило до того, що в деяких повітах замість 18 тис. виборців першо- 
думської кампанії залишилося лише дві [тисячі]. Український демос 
позбавили представництва. Українство, представлене головно цим де
мосом, яке репрезентувало його інтереси, не мало змоги розраховувати 
навіть на таке скромне за розмірами представництво, яке дозволили йо
му умови попередньої виборчої кампанії.

П оза тим й у другу Думу вдалося пройти кільком цілком ідейним 
і свідомим представникам українства, які, безумовно, спробують згур
тувати навколо себе співзвучні елементи з-посеред численних депута
тів —  селян та інших представників України. Я к і в першій Думі, така 
концентрація буде, звичайно, лише на лівому крилі Думи. Характер 
українства, як течії глибоко демократичної, різко опозиційної до ста
рого режиму, не допускає іншого характеру концентрації українських 
елементів. Вона повинна об’єднати елементи, за своїми політичними й 
суспільними поглядами співзвучні з  групою “народної волі” і з  націо
нально-свідомими елементами лівих груп Думи. Її місце, таким чином, 
між лівим крилом кадетської групи й лівим крилом Думи.

Ц я концентрація українських елементів у вигляді парламентського 
Українського клубу важлива й бажана не настільки з  точки зору захи
сту національних інтересів українського народу: нинішня Дума навряд 
чи слугуватиме ареною боротьби за національні права. Важливо, щоб 
український народ і в цій другій Думі через своїх представників, свій 
національний клуб мав можливість на кожному кроці заявити свою 
солідарність з  прагненнями до політичного й соціального оновлення 
Росії, з  боротьбою за нього. В  цьому полягала політична цінність Укра
їнського клубу в першій Думі, і він повинен зайняти міцну й визначену 
позицію також і в другій [Думі], аби моральним авторитетом найбіль
шої з  недержавних народностей Росії підтримувати справу її визволення.

Для того, щоб визначити національні запити українства, поки що 
буде цілком достатньо, якщо новий Український клуб запропонує Думі 
декларацію, підготовану попереднім Українським клубом для внесення 
в Думу щодо питання про реорганізацію місцевого управління, яку не 
встигли внести через її несподіваний розпуск.
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На противагу відомій польській декларації, внесеній під час від
криття думських засідань, українська є декларацією не історичних і дип
ломатичних, а, так би мовити, природних прав українського народу й 
висуває постулат їх здійснення як неподільну частину задоволення по
треб недержавних народностей взагалі й перебудови Росії на засадах 
національно-територіального самоуправління. Визнаючи в принципі най
досконалішим способом поєднання державного ладу з  інтересами віль
ного й неутрудненого розвитку національного й суспільного життя форми 
федеративні, вона нині наполягає на здійсненні принципу національно- 
територіальної автономії як однієї з  основ нового державного ладу. Від
повідно до цього домагається виділення території з  переважаючим 
українським населенням із нинішніх адміністративних підрозділів і, 
нарівні з  реорганізацією органів місцевого самоуправління на широких 
демократичних засадах, вимагає для неї створення загальних органів 
обласного законодавства і самоуправління, керованих народним пред
ставництвом у вигляді українського сейму, який мають обирати загаль
ним, рівним, прямим і таємним голосуванням. Подаючи центральним 
органам держави унормування загальних засад державного й суспіль
ного ладу, порядкування засобами утримання загальноімперських уста
нов та управління у цих сферах, вона вважає за необхідне, аби органам 
місцевим було полишено широку ділянку влаштування і внормування 
місцевих стосунків, щоб плин і розвиток місцевого життя звільнити від 
тиску централізму й створити цілою низкою заходів умови для необме
женого культурно-національного розвитку української народності.

Вносячи цю декларацію, новий Український клуб засвідчить зв ’я
зок і спадкоємність свою з  Українським клубом першої Думи і відобра
жатиме національні прагнення українського народу, які треба буде 
враховувати у подальших планах державної перебудови. Поки що вона 
матиме, безумовно, більш теоретичне значення, і тому її місце —  на 
самому початку думських засідань. Забезпечення найелементарніших 
засад громадянського існування, усунення кричущих порушень право
мірності й законності повинні цілковито зайняти Думу на перших порах. 
Чи судилося їй перейти від цих нагальних питань до пращ творчої —  
залишається припускати. І тому, мені здається, що таким загальним де
клараціям місце —  на її початку. Якщо Думі вдасться приступити до 
обговорення питання про реорганізацію місцевого врядування, яке тепер 
висуває на перший план кадетська група, то при цьому слід зважити, 
звісно, й на прагнення народностей до автономії. Тому перший Укра
їнський клуб і відклав декларацію до цього моменту.

Але він не настав для першої Думи, й невідомо —  чи настане й 
для другої.
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Ш Е В Ч Е Н К ІВ  Д Е Н Ь

Завтра настануть сорок шості роковини смерті Нашого Кобзаря, і 
по всім просторі великої української землі від Сяну і Магури до К у
бані й Ельбрусу залунають на спомин його віщі співи, і стрепенеться 
на голос їх українське серце.

В  часи тривоги й небезпеки, в хвилях критичної боротьби його ог
ненне слово наповнить українську душу своєю відвагою й завзяттям, 
потягне її своїм безграничним поривом до свободи й правди —  так, як 
в хвилю розваги пестила й заколисувала його кобза своїм меланхолій
но-гармонічним співом.

Поет чуття, поет серця! Благородне серце великого українського 
народу! Воно відчувало те, що так неясно ще представлялося мислі —  
і вміло вилити в пісні сі свої почуття і предчуття, вказуючи дорогу її.

В  годину чорної неволі воно оплакало кривавими слізьми долю за 
кріпощеного, поневоленого українського народу, й цілий вік людський 
минув, поки ті почуття стали почуттями громадянства, його свідомістю, 
й ся свідомість розбила кайдани кріпацтва. В  добу одушевлення для 
зверхньої, декораційної історії України воно розметало сі марні декора
ції, поскидало в болото ріжних ясновельможних і на те місце вивело й 
невмирущою славою окрило іншого, безіменного масового героя —  сво
бодолюбний український народ давніх віків. І знов минули десятиліття 
перше, ніж переворот в поглядах на минувшину України ввійшов у сві
домість нашу, скристалізувався в поглядах історичної мислі.

В  часах тупої апатії й покори, занепаду громадського й політичного 
почуття загриміло його слово обурення й протесту проти гніту й утис
ку, проти фарисейської покори “підніжків” старого ладу й апатії “німих 
і підлих рабів” його.

Знову мусили минутися довгі роки, поки се огненне слово знайшло 
відгук в широкому громадянстві, коли се громадянство і маси народні 
перейнялися тим святим обуренням на потоптання людських прав, і пісні 
поета зазвучали, як моїупгій марш в поході українського народу, разом з  
іншими народами світу, до здобування людських прав собі й своїй землі.

Той народний похід рушив, іде, і може вже зближається час, коли 
могутній рух дійде своєї мети, і

оживуть степи, озера* 
і не верствовії, 
а вольнії, широкії 
скрізь шляхи святії
простелються, ---

на нашій українській землі.
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Оборонці польського володіння завзялися доказати, що спільне по
життя поляків і українців у Львівському університеті неможливе. Слав
ним “чищенням університету” пам’ятного 4 марта вони се дійсно дока
зали urbi et orbi [всьому світові]. Культурний світ мусив переконатися, 
що в таких відносинах неможлива ніяка спільна наука українцям з по
ляками. Але що ж в такім разі? Звиш  тримільйонна українська люд
ність Галичини не може, очевидно, зістатися без університету. Засну
вання осібного українського університету стає, отже, логічним вислідом 
останніх подій, єдиним виходом з  теперішнього положення, і самі обо
ронці польського stanu posiadania [домінування] починають голосити, 
що треба дати українцям осібний університет, аби заховати теперішній 
Львівський університет від їх претензій, від утраквізації, від спільного 
володіння з  українцями.

Подражнені змаганнями українського народу до рівноправності, по
ляки в Східній Галичині взагалі вели в останніх роках політику нервів, 
а не політику розваги, перетягаючи струни свого національного опору, 
так що вони рвуться одна по одній. І, зокрема, в університетській спра
ві своїм безоглядним одпором всім домаганням українського культур
ного життя польські круги тільки причинилися незвичайно сильно й 
успішно до вияснення ситуації, а подіями останніх днів посунули справу 
українського університету так сильно наперед, як не могли б самі укра
їнці посунути її роками.

Польські професори заявою своєю з  3 марта постановили стерегти 
польського характеру університету й противитися утраквізації його “в 
якім-небудь виді” ; всякі змагання до українізації його вони признали 
чинником некорисним, що робить неможливою правильну наукову і 
учительську працю на сім університеті. Хоч при тім вони заявили, що 
справи осібного українського університету вони тим не пересуджують, 
але в дійсності їх заява рішає сю справу цілком виразно, не лишаючи 
місця ніяким сумнівам, ніяким ваганням. Польська більшість автоном
ної професорської колегії, рішителька справ університетських заявила, 
що буде стерегти виключно польського характеру університету й про
тивитися всяким уступкам в напрямі українізації чи утраквізації універ
ситету. Заразом признала неможливим правильне життя університету 
при змаганнях українського елементу до розширення сфери української 
мови. Т і змагання, очевидно, не устануть, а значить, єдиним виходом 
з теперішнього положення зістається якнайскорший розділ університе
ту — вилучення з  нього теперішніх українських катедр, заснування 
осібного українського університету й безпроволочне уведення його в
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життя. Польська преса, найбільш шовіністична, заявляється вже за сим 
супроти можливості, що центральне правительство замість відокремлен
ня українського університету почне заходи коло уставлення польсько- 
українського modus vivendi [співіснування] на спільнім університеті. 
І сим разом її оклик: розділ університету, а не утраквізація має все за 
собою.

Центральне правительство в відповіді своїй делегатам польських 
професорів стало, очевидно, на становищі утраквізму університету й 
заявило недвозначно свій намір задоволяти культурні потреби україн
ського студентства в границях дотеперішніх постанов про Львівський 
університет і припустивши, що сим разом буде се не порожня фраза, а 
серйозний намір, мусимо рішучо заявити, що до сього наміру прави
тельство прийшло запізно. Те, що могло воно осягнути більш рішучим 
впливом на університетські справи десять літ тому, воно в теперішнім 
загостренні національних відносин, при теперішнім становищі польської 
сторони осягнути не зможе. Після того як професори-поляки заявили
ся за охороною польського характеру університету, а против всяких 
уступок українському елементові, всякі змагання в сім напрямі і само
го українського елементу і центрального правительства будуть, очевид
но, безплодною тратою часу й енергії. Навіть якби професорська коле
гія схотіла зійти з  становища безоглядної оборони польського стану 
володіння, то річ очевидна, що під напором націоналістично настроєної 
польської суспільності й польської академічної молодіжі вона не зможе 
робити ніяких уступок для установлення modus vivendi [нормальних 
стосунків] з  українцями. Всяке домагання українців в сім напрямі, вся
ка проба чи зі сторони центрального правительства, чи зі сторони уні
верситетських властей буде тільки приводом до нових вибухів націо
нального антагонізму, нових конфліктів, які на довгі літа зроблять 
неможливими всяке наукове життя у Львівськім університеті.

Українці можуть бути вдоволені з  того, що правительство не схо
тіло признати польського характеру університету; наперекір полякам 
могли б вони заграти на ноту: hier stehe ich, hier bleibe ich [я тут є, тут 
я залишуся]; могли б пригадати, що теперішній університет належить, 
властиво, їм і їм призначався правительством. Але се була б також по
літика нервів, нерозважна і нерозумна. Заложення осібного українсько
го університету було постулатом українського народу протягом остан
ніх 12 літ, від хвилі, коли звісний інцидент з  катедрою цивільного права 
відкрив очі на відносини у Львівськім університеті. Утраквізація була в 
його очах тільки переходовим станом, і коли тепер її неможливість ви
казали світові самі поляки, українці з  подвоєною енергією повинні до
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биватися якнайскоршого розділу теперішнього університету: вилучення 
українських катедр і безпроволочного сформування українського універ
ситету.

І розуміється, університету у Л ь в о в і .  Бо перший український уні
верситет можливий тільки в центрі українського культурного життя, а 
заснування його десь на провінції було б рівнозначне з  тим, що в 
дійсності українська людність Галичини позбавлена була б усякого 
університету. Ся тенденція —  відтягати концентрацію українських 
культурних і економічних сил в їх природнім, історичнім центрі та роз
сівати їх умисно, з  ціллю ослаблення, по ріжних кутах провінції —  про
явилася вже не з учорашнього дня. Але українська суспільність мусить 
раз спротивитися їй і зробити кінець.
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М ЕМ О Р ІА Л  Т О В А Р И С Т В А  ДО М ІН ІС Т Р ^  П РО С ВІТИ  
В С П Р А В І У Т В О Р Е Н Н Я  С А М О С ТІЙ Н О ГО  

У К РА ЇН С ЬК О ГО  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т У  У Л ЬВО ВІ

Ексцеленціє!

Наукове товариство ім. Шевченка у Львові як вища наукова інсти
туція руська, покликана тим самим до піклування про інтереси науко
вого і культурного розвою укр[аїнсько-]руського народу, почуває обо
в ’язок звернутися до Вашої Ексцеленції з  усильним представленням з  
огляду на ті необчислимі шкоди, які терпить наукове і культурне жит
тя укр[аїнсько-]руського народу в Австрії наслідком ненормальних від
носин на університеті Львівськім, в котрім руська людність Австрії в 
першій лінії має шукати задоволення своїх наукових потреб.

Призначений самим положенням своїм служити передовсім куль
турним потребам руської частини Галичини і по силі цісарського рішен
ня з  4 .V II.1871* (донині обов’язуючого) утраквістичний в принципі, він 
наслідком політичної переваги польського елементу в сім краї прибрав 
характер майже вповні польський в останніх десятиліттях X I X  в. і всі 
старання русинів коло розширення сфери руської викладової і урядової 
мови стрічалися з  неперебореними перешкодами, бо польський елемент, 
опанувавши раз університет, уважав своїм обов’язком боронити поль
ського стану володіння на нім. Таке нарушення признаної основними 
законами національної рівноправності і запоручених цісарським рішен
ням прав руської народності до Львівського університету викликало від 
довшого часу сильне огірчення серед руської суспільності, а на універ
ситеті —  сильне напруження, яке прорвалося восени 1901 р. масовою, 
солідарною сецесією всіх студентів руської народності з  Львівського 
університету*. Високе правительство подавало надію, що з  поворотом 
сецесіоністів наступить розширення сфери руської мови на Львівськім 
університеті, й сецесія була залишена з  кінцем шкільного року 1901— 
1902. Одначе для вдоволення домагань руської молодіжі і руської су
спільності не зроблено зовсім нічого. Всі заходи коло розширення прав 
руської мови і помноження руських катедр і руських викладів стрічала 
неудача, а всі проби габілітації, які мали місце за сі роки, скінчилися 
нещасливо. Напруження наслідком того зростало, проявляючися бурли
вими маніфестаціями, по неудачі всіх легальних заходів в інтересах ру
ської мови, а в останніх часах сі маніфестації стали явищем хроніч
ним —  починаючи від весняної маніфестації р. 1906. Вже при кінці 
1906 р. заносилося на бурливі маніфестації, здержані лише обіцянкою 
деяких уступок в інтересах рівноправності руської мови. Коли ж  сі обі
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цянки не справдилися, наступив знаний вибух 23 січня с[ього] р[оку]*, 
масові арештування руських студентів і нарешті —  нечуване побойови- 
ще між студентами польської і руської народності з  2 марта с[ього] 
р[оку], що дало образ страшенного роз’ярення національного, яке за 
панувало на сім університеті.

Не можемо укрити наших побоювань, що при такім національнім 
роз’яренні, яке показала польська молодіж в згаданім інциденті, не 
можна мати надій на нормальний хід наукових занять на Львівськім 
університеті, —  противно, треба побоюватися, що сі заворушення 
останніх місяців послужать тільки початком до дальших хронічних не- 
спокоїв і напруженої боротьби, які грозять повною стагнацією універ
ситетських занять і величезною шкодою культурному життю руського 
народу, і так в значній мірі позбавленого, наслідком ненормальних від
носин тутешніх, тих культурних і наукових засобів, які повинні йому 
прислугувати, —  наколи високе правительство не постарається енергій
но запобігти сій небезпеці.

Вже при кінці р. 1901, слідом по згаданій сецесії Товариство наше 
звернулося до попередника Вашої Ексцеленції з  меморіалом*, в котрім 
дало вираз свому переконанню —  яке було також переконанням усеї 
руської суспільності, що тільки заведення самостійного руського універ
ситету у Львові може бути виходом з  теперішніх анормальних відно
син. Тепер з більшим притиском тільки можемо повторити се. Після 
того як професори польської народності, що становлять переважну 
більшість нинішньої професорської колегії Львівського університету, в 
своїй заяві з  дня 2 марта* дали отвергай вираз своїй постанові берег
ти польського характеру сього університету й противитися всякому роз
ширенню сфери руської мови на нім, річ ясна, що всякі старання задо- 
волити наукові потреби руського народу в рамах теперішнього 
університету будуть безплідною тратою енергії й часу. Щ о більше, 
можна побоюватися, що навіть всяка серйозна проба розширити сферу 
руської мови на теперішнім утраквістичнім університеті, зі сторони чи 
правительства, чи навіть професорської колегії, при такім настрої поль
ських кругів, який показали пам’ятні ексцеси з  дня 4 марта*, могли б 
привести тільки до нових заворушень і дальшої стагнації наукового 
життя. Через те Наукове товариство ім. Шевченка позволяє собі з  
притиском піднести, що тільки безпроволочне заснування самостійного 
руського університету може бути виходом з  теперішнього, крайно не
безпечного положення і запорукою успішного наукового розвою русь
кого народу та вдоволення його культурних потреб.

З і свого боку Наукове товариство ім. Шевченка може запевнити 
високе правительство, що утворення самостійного руського університе
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ту у Львові не стрінеться з  ніякими серйозними трудностями наукового 
характеру. Маючи докладну евіденцію наукового укр[аїнсько-]руського 
руху, Н а у к [ о в е ]  т о в а р и с т в о  ім.  Ш е в ч е н к а  м о ж е  з  у сяк о ю  
р іш у ч іс т ю  з а я в и т и ,  що при за с н у в а н н і  с а м о с т ій н о г о  ук- 
р [ а ї н с ь к о - ] р у с ь к о г о  у н і в е р с и т е т у  п е р е в а ж н а  б і л ь ш іс т ь  
к а т е д р  його в ж е  те п ер  м о ж е  бути  о б с а д ж е н а  н а у к о в о  к в а 
л іф ік о в а н и м и  р у с ь к и м и  силами к р аю  й загр ан и ц і ,  а тільки не 
дуже значна меншість мусила б бути заступлена суплентурами і то не 
на довгий час, два-три роки. Бо нема сумніву, що утворення самостій
ного руського університету заохотило б до академічної кваліфікації ду
же численних адептів науки, які вже заявили свої наукові здібності са
мостійними працями, але в теперішніх обставинах, не маючи виглядів 
на академічну діяльність, присвячують себе практичній роботі в ріжних 
сферах. Щ о ж  до матеріальної сторони речі, то ми певні, що високе 
правительство не вважатиме дотацію невеликого університету з  трьох 
факультетів за тяжку жертву там, де мова йде про задоволення есен- 
ціальних культурних потреб одного з  найбільших народів Австрії.
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Н А  С П О М И Н  М И КО Л И  К О С Т О М А Р О В А  
( f  7  цвітня 1 8 8 5  р . )

Сьогодні роковини смерті першого національного історика України, 
одного з  найзначніших представників і проводирів поступового україн
ства, що гаряче прив’язання до рідної землі, до своїх традицій пого
джували і зв ’язували в одно з  ідеалами вселюдського поступу, розвою 
й згоди.

Виросши на східнім українсько-великоруськім пограниччі, в помі
щицькій обстанові, в атмосфері західного космополітичного скептициз
му і раціоналізму X V III в., він під впливом харківського українського 
кружка 1830—1840 років* переймається тодішніми ідеями романтично
го націоналізму і народництва, а заразом гарячими симпатіями до укра
їнської народної стихії, сучасного народного життя й його історії. Його 
наукові інтереси все більше спиняються коло історії і заразом, під впли
вом народницьких симпатій, предметом його історичних дослідів і інте
ресів стає народне життя, життя громадянства й народних мас. Його ува
гу притягають, головно, масові рухи, як в історії України (історія 
козаччини)*, так і в історії великоруського народу ( “смутні часи” , бунт 
Разіна)*. Заразом в дусі ідей Кирило-Мефодіївського братства, кот
рого К[остомаро]в був одним з  головних учасників, він стає в різкій 
опозиції до офіціального патріотизму, офіціозних поглядів і норм чи в 
сфері релігійних вірувань, чи в сфері політичного життя. З  особливою 
любов’ю й інтересом спиняється він на всяких епізодах боротьби віль
ної людської думки з  офіціальною, накидуваною їй системою віри, гро
мадського елементу з  державним примусом (його студії по історії ста
роруського політичного життя*, по історії унії*, релігійних єресей і 
т. ін.). Заразом сам він виступає залюбки ворогом утертих, канонізо
ваних історичних поглядів (його боротьба з  норманізмом, з  ріжними іс
торичними легендами пізнішої історії, що придбала йому багато закидів 
і обвинувачень).

Писання його мали велику популярність [серед] широких кругів чи
тачів, дякуючи артистичній формі, в яку вкладав він свою роботу. “ Іс- 
торик-артист” —  стало ходячою, загальнопризнаною характеристикою 
Костомарова. Завдяки сій популярній, приступній формі його писання 
по історії України мали великий вплив на розвій української свідомос
ті. Але ся артистична жилка мала і свої шкідливі впливи і для чисто 
наукової й ідейної вартості його роботи. Шукаючи колоритних, повних 
життя образів, він всуміш користався і певним, і непевним. Ішов туди, 
де знаходив більше подробиць, більше фарб, і наслідком того, будучи 
проповідником історії народу, народних мас, рідко виходив за границі
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зверхньої політичної історії, і то власне в історії України, історії козач
чини, і для пізнання соціальних чи економічних обставин народного 
життя, його побуту й культури не зробив майже нічого. Дбаючи про 
легкий, артистичний виклад, він не заглиблявся ні в критику, ні в до
кладніший аналіз фактів, і тому його легкі, гарно написані образи часто 
не вводили читача в глибше пізнання мотивів і течій, поза зверхні істо
ричні декорації. Тому праці його мають тепер більше історичну вар
тість, більше здаються для легкого читання, ніж для студіювання на
шого минулого.

А  проте в історії науки і історії суспільно-політичної мислі, і укра
їнської і великоросійської проповіді К[остомаро]ва “історії народу” , 
“історії життя” як антитези до історії держави, історії дипломатичних 
воєнних подій, його діяльність і творчість в сім напрямі зіставили гли
бокий слід. І вдячна пам’ять про К[остомаро]ва як подвижника націо
нального українського руху, не вважаючи на деяку неясність, невироб
леність його національних поглядів, не вмре, не пропаде ніколи в 
українськім громадянстві.
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П О Л ЬС ЬК И Й  З А К О Н О П Р О Е К Т  А В Т О Н О М ІЇ
И У КРА ЇН Ц І

Питання про автономію починає переходити з  сфери теоретичних 
дебат на реальний ґрунт. Польське коло Думи внесло проект закону 
про автономну організацію Королівства (Царства Польського), і коли 
не виникнуть якісь перешкоди, по святах стане він на чергу нарад 
Думи. Різні партії й напрями думського представительства будуть мати 
нагоду висловити свої погляди й своє становище не тільки по сьому пи
танню, а і взагалі про принцип автономної організації Росії. Щ оправ
да, поляки з  свого боку не дають приводу для такого загального деба
тування автономної ідеї. Вірні своїй традиції —  дивитися на себе як на 
народ історично і культурно привілегійований, вони відлучають себе як 
націю зрілу від інших “незрілих” недержавних народностей Росії і 
жадають не загального перестрою Росії на основі національно-терито
ріальної та обласної автономії, а автономії тільки для себе. В  своїм 
законопроекті автономії Польщі вони протиставляють скрізь автономне 
Королівство Польське, його органи управи; представительство, 
скарб —  представительству, органам, скарбові загальнодержавному, не 
натякаючи нічим про автономну організацію інших частей держави.

І на тім самім становищі стали органи поступової Росії, які вважа
ли своїм обов’язком висловитися про польський законопроект. Вони 
трактують його також не з  становища загальноавтономічного, не з  по
гляду загального перестрою російської держави, а відокремлено, як 
справу російсько-польську, як розв’язання “наболілого польського пи
тання”, а не як нероздільну частину питання про становище недержав
них народностей Росії взагалі, унормування їх відносин до держави й 
забезпечення їх національного життя й розвою. Про сю сторону діла 
мови нема, хоч очевидно, з  сього становища треба було б передусім 
трактувати й оцінювати польський проект. Т а  поляки і росіяни однаково 
стоять на історично-централістичнім своїм становищі і розмежовують 
сфери володіння двох державних, привілегійованих народів —  російсько
го і польського. Для поляків робиться виїмок з  державно-централістич
ної ідеї російської, про розміри сеї уступки може бути дискусія —  одним 
постулати поляків здаються занадто широкими ( “Речь” ), інші вважають 
їх досить можливими і уміркованими ( “Рус[ские] ведомости” і різні інші 
голоси). Але мова тільки про російсько-польські відносини, російсько- 
польське розграничення, і нічого більше.

Ми, українці, стояли, стоїмо і будемо стояти —  мусимо стояти на 
цілком відміннім становищі. Ми не допускаємо розділу недержавних 
народностей Росії на “зрілі” і “незрілі” , не вважаємо автономію за пре



26 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРОК...

мію, яка видається “за трудолюбие и искусство” . Бачимо в ній основу 
правильного й успішного розвою політичного і культурного життя, пер
ший ступінь до установлення нормальних відносин між державою й її 
“народами і областями” , забезпеку свободного розвою сих народів і об
ластей, і тому жадаємо переведення автономічного принципу в загаль
нім устрої держави, перестрою її на основі автономного ладу націона
льних територій і областей. Для того треба добиватись загального 
закону про автономію, як принципу державного устрою, а не помагати 
“зрілим” голосами “незрілих” добувати собі привілегійоване становище 
в державі та збільшати тим число beati possidentes “владетельных на
родностей” і їх перевагу над непривілегійованою сіромою.

При самім відтворенні Думи висловлено було бажання, щоб укра
їнська фракція не гаючись зазначила в Думі своє національне станови
ще, свої національні домагання —  подала їх до відомості інших партій 
і народностей. Н а жаль, українська фракція не сповнила сього бажан
ня, не зазначила своїх національних постулатів ані декларацією, ані 
якимись іншими заявами. Крайній час зробити се хоч тепер, перед тим, 
як розпочнеться дебата над польським законопроектом, щоб при сій де
беті рахувалися також з  домаганнями українського народу та інших не
державних народностей Росії. Треба збити се питання з  тої позиції, на 
яку ставить питання про автономію польський проект як справу самої 
тільки Польщі, і пересунути її на ґрунт загальний. Треба з  становища 
історично-обласного, на якім стоять поляки, перенести на ґрунт націо
нальний —  на підстави національно-територіальні. Треба зв ’язати по
стулати українські з  домаганнями й інтересами недержавних народнос
тей взагалі, і на тлі загального перестрою Росії в автономних формах 
розвинути домагання українські.

Але не можна заслонюватися від сього міркуваннями, що, мовляв, 
тепер не такий час, щоб справа автономії могла пройти, що й польсь
кий законопроект не буде ухвалений в сій сесії. Важна моральна, прин
ципіальна сторона. Треба завчасу привчати громадянство Росії до на
ших національних домагань. Треба неустанно пригадувати йому, що не 
можна тут робити вибору між народностями, робити виїмок для поля
ків, а інших лишати ні з  чим. Коли не робилось сього досі, треба не- 
відмінно зробити тепер. Н епростимим  гріхом української фракції 
буде перед українським народом і перед українською ідеєю, коли вона 
не сп овн и ть теп ер  свого обов’я зк у , не підійме поруч домагань поль
ських т а к о ж  і домагання українські і не п о с т а в и т ь  справу а в т о н о 
м ії на ширшім ґр у н т і  — домагань недержавних народностей Росії.

Жадаємо сього від наших послів і остерігаємо їх перед тою одвічаль- 
ністю, перед тою виною, яку візьмуть вони від себе, не сповнивши сього.
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К Р А Ш А Н О Ч К А

Занесемо червону крашаночку й положимо на могилі, де спить 
наша мати. В  важкій домовині з  грубих плах, скованих залізом сибір
ським, під тяжкою верствою землі, насипаної синами-виродками, що 
засипали й забули матір, відкаснулися од неї.

Спить вона, спить, серед загального відродження весни. Правда, 
що й весна не красна, не весела. Але пускає дерево, не вважає на 
холод і туман, певне ясних, веселих днів у будущині.

І на нашій могилі проростає травиця, як привіт поколінь небіжчи
ків нам, їх наступникам, заповіт вічного оновлення, невмирущого жит
тя. Положимо на тій зеленій травиці нашу крашанку —  символ відро
дження, привіт воскресіння.

Чи воскреснеш, мамо?

Чи любові й праці наших поколінь пощастить зрівноважити те, що 
занедбали, упустили старші? Чи шкода, заподіяна віками упадку, мало
душності, дезертирства, може бути ще вирівняна, надолужена, чи тому 
втраченому не буде вже вороття навіки? Чи “срамотняя давняя годи
на” —  гей, навіть і не давня, бо тягнеться вона й досі та година на
ціональної деморалізації, ренегатства —  чи забудеться вона, загладже
на святим запалом і поривом новіших поколінь? Чи оживе слава наша, 
слава України —  слава безгранично! саможертви за волю і людські 
права свого народу?

Чи надбання віків українського життя —  все духовне багатство 
українського народу мало б зостатися без наслідків, без хазяїна? “Н а
ша пісня, наша дума” , безграничне море народного артизму, і в пісні, 
і в мелодії, в утворах словесних і утворах артистичних, сумні зітхання 
кобзарів і гарячі пориви гніву і запалу творів українського відроджен
ня, вся історія народних страждань і поривань до правди й волі, все до 
найдорожчої скарбниці сього життя —  українського слова, чи все те 
має зістатися завмерлою виморочною спадщиною, поживою антикваріїв 
і археологів, схоронене на полицях бібліотек, у вітринах музеїв?..

Єсть дереву надія, співає старозавітний пророк... хоч і засохне 
стовбур його, і завмре в землі корінь його, але від вогкого повіву вітру, 
від живущої роси відродить воно силу свою й відновиться, як новопо- 
саджене.

Чи великий народ, що на кожнім кроці свого життя положив пе
чать невмирущих своїх сил, свого творчого духу, своєї невичерпаної
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життєвої сили —  мав би вичерпатися тепер, саме тепер, коли розпада
ється його домовина, коли весняне життя стукає в її віко?

Ей, мабуть, ні!
Чи життя й запал, які чуємо в наших грудях, не маленькі тільки 

іскрини великого огню, що тліє під попелом в грудях народу? Чи бурх
ливі часи, в яких живемо, кінець кінцем не роздмухають його?

Ей, роздмухають, мабуть!
Воскреснеш, мамо!
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Г Е Т Ь  З  Р У Т Е Н С Т В О М !

Коли під час галицьких виборів народна хвиля з  такою небувалою, 
навіть несподіваною силою вдарила в береги, нищучи гаті й загороди 
старого ладу, було се познакою не тільки близького кінця для всяких 
останків старого феодального ладу, пережитків національної й класової 
неволі, але й для нашого питомого, в тісних загородах тої вікової не
волі, в пітьмі гніту і назадництва виплеканого рутенства. Народ наш 
перестав бути рабом —  він почув себе горожанином! З  нечуваною си
лою пориву розбиває він свої кайдани, мури неволі економічної, полі
тичної, національної —  і все рабське, невільниче, подиктоване гнітом і 
покорою, як ветха полова, відлітає від оновленого життя його. В  тім 
оновленім житті не повинно бути місця —  нема місця для старого раб
ського духу. Коли давніше —  супроти слабосильності національної, 
супроти безвладності й пасивності народних мас можна було —  не ви
правдати, але бодай витолкувати ту боязкість, непевність себе, охоту 
до всяких уступок, опортуністичність, той непереборений нахил опер
тися на чиюсь поміч, запобігти ласки можних; поруч кождої малої сві
чечки, запаленої духові поступу, свободи, визволення, запалити далеко 
більшу всяким темним силам старих традицій, всякій власті й автори
тетові; обтяти й придушити всякі свої потреби й домагання, щоб вони 
могли пролізти в усяке ігольне ухо, в усяку ослячу хвіртку, —  тепер 
для сього нема ні оправдання, ні витолкування. Часи того рутенського 
малодушія минули безповоротно, і хто хоче йти з  тим новим свобідним 
народом, повинен відтрястися з  старих традицій того невільничого жит
тя. Повинен, так як той народ, сміливо глядіти в очі будучині й голо
сити перед нею свої принципи й домагання...

І тому першим бажанням і заразом осторогою, яку висловляли ми 
на адресу нових репрезентантів нашого народу, винесених наверх тою 
хвилею народною, свобідно вибраних ним, а не накинених йому з  лас
ки власті цісарської чи панської суспільної ієрархії, було бажання, щоб 
вони, чуючи за  собою ту народну підпору, ту відроджену силу мас, 
зірвали з  традиціями старого рутенства, з  його органічним браком 
принципіальності й консеквенції, з  його неперебореною відразою до 
всякого сміливого й відважного поступування, з  його дріб’язковою жеб
рацькою “розвагою” й “оглядністю” , з  котрою се рутенство й не мог
ло ніколи вирватися з  дідівського животіння. І тому немило вразило й 
нас, і інших людей, які вважали те старе рутенство безповоротно по- 
гребеним нинішнім могутнім народним рухом, коли ся нова репрезента
ція нашого народу знову поставила на порядок дня питання про свої 
відносини до послів-москвофілів, про заложення спільного з  ними пар
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ламентарного клубу*. Се відразу вдарило нас як відгомін того старого 
рутенства, котрому не має бути місця в новім житті.

Ми ніколи не вважали оправданими компроміси з  москвофільством, 
кокетування з  ним, покривання його покровом благодаті українства. Не 
маючи тіні ворожнечі против народності й культури великоруської, 
зв ’язані тісними моральними зв ’язками й живими симпатіями з  свобо
долюбними, поступовими течіями великоруської суспільності, ми не 
вважали ніколи можливим толерувати москвофільство як проповідь на
ціонального ренегатства, національної смерті українського народу. Не 
вважали можливим дивитися на нього як на невинну примху деяких, 
зрештою, мовляв, вповні добрих і своїй суспільності корисних людей, 
бо ясно бачили, що москвофільство не тільки відтягає й марнує сили 
нашої суспільності, але шкодить активно на кождім кроці культурному 
й політичному розвоєві українського народу, кидаючи перешкоди на 
його дорозі та подаючи щохвилі руки найлютішим ворогам українсько
го відродження. Тому всяку “консолідацію” з  москвофільством ми вва
жали страшенно шкідливою завсігди, навіть тоді, коли знавці провін- 
ціального життя запевняли, що слабо усвідомлені народні маси й загал 
суспільності нібито не хоче бачити розділу між українством і москво
фільством, жадає, щоб всі “русини” йшли разом против спільного во
рога —  польської “суспільної ієрархії” . Ми були переконані, що обо
в ’язок свідомої часті української суспільності проясняти на сім пункті 
погляди нашого загалу і народних мас, а не йти за такими директива
ми, коли б вони дійсно були, тому що всякі союзи з  москвофільством 
чи його толерування тільки зміцняє його, даючи йому право на існуван
ня в очах широкого загалу. Національна і політична свідомість нашого 
народу, очевидно, лишилася неповною, невиробленою, коли на сім 
пункті зіставлювано її в неясності, і ся неясність штучно підтримувала
ся самою тою консолідаційною політикою українців.

Тепер, по останній перебутій кампанії, проведеній свідомою частю 
нашого народу цілком окремо від москвофілів*, під окликами, далекими 
від всяких національних компромісів, відпали всі давніші аргументи за 
компромісами з  москвофільством. Народ показав велику національну 
свідомість. З  другого боку безоглядна, неперебірчива до крайності бо
ротьба, яку повело москвофільство против українства, показала його в 
справдешнім світлі. Москвофільство відкрило свою слабість і чисельну 
і моральну, виявило свій занепад —  неминучий, зрештою, з  розвоєм 
народної свідомості, зі зростом життєвих сил, бо ж  було явищем хо- 
робливим, проявом занепаду нашого народу. І яка ж  потреба ще раз 
скріпляти його тепер новим союзом, затемнювати народну свідомість, 
представляючи москвофільських діячів союзниками й однодумцями
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українців, що стоять, мовляв, на ґрунті тої ж самої ідеї культурної чи 
національної окремішності українського народу (яка страшенна наруга 
над дійсністю!), а ріжняться від українців тільки в другорядних дета
лях? І тому останні збори української національно-демократичної пар
тії рішучо запротестували против всяких компромісів з  москвофільством 
і обов’язали своїх послів зав ’язати парламентарний клуб на виразно 
національній підставі та зазначити се в самій назві клубу, назвавши йо
го “українським ”, ukrainisch, щоб раз назавсігди обминути можливість 
якихось непорозумінь чи кривих толкувань на сій точці.

Клуб поступив собі інакше: зробив ^ступку в назві, щоб дати мож
ність москвофілам належати до нього. Його члени стараються предста
вити се як новий тріумф української ідеї —  що москвофіли ввійшли в 
клуб, який ставить собі завданням оборону інтересів самостійного куль
турного і політичного розвою української народності, а уступку, зроб
лену москвофілам, представляє незначною. Т а  з  таким поглядом не 
можна згодитися, як не можна оправдати самого сього кроку клубу.

Незалежно навіть від оцінки зробленої уступки, треба вважати ду
же сумнівним набутком се, що москвофіли вступили до Українського 
клубу. Одноцільний клуб з  25 послів-українців*, без сумніву, був би 
безперечно морально сильнішим, міг би розвинути більшу енергію, ви
ступати більш одверто і принципіально, ніж такий ріжномастний, по
збавлений єдності через включення зовсім стороннього тіла. Нумерич- 
ний здобуток його зовсім формальний, бо, без сумніву, в справах, які 
підходять під погляди москвофільських послів чи москвофільського за 
галу, посли-москвофіли й так ішли б солідарно з  українськими посла
ми. В справах же, які під москвофільські погляди не підходять, при
сутність москвофілів в Українськім клубі буде все тягнути його до 
компромісів, буде здержувати розмах українських постулатів, стягати 
його до давнього рутенського рівня. Т ак з  погляду парламентарної так
тики. А  з  становища загальної політики —  се нове затемнювання 
національної свідомості по недавнім її проблеску, баламучення нашого 
загалу на пункті відносин до москвофільства і спомагання москвофіль
ству, регабілітування його повагою нашого клубу, затирання ріжниці 
між тими, що на кождім кроці поборюють українство, і тими, що його 
боронять. Національна деморалізація!

І сей “здобуток” куплено ще й уступкою. Її називають неважною; 
але як можна назвати се неважною уступкою там, де йшло про зазна
чення нашої національної окремішності, нашої національної марки пе
ред широким світом? Ясна річ, що в неважній справі москвофіли й не 
добивалися б уступки, —  річ важна справді. З  термінами “руський” , 
ruthenisch, “малоруський” , “український” зв ’язана ціла скаля націоналъ-
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ного поступу, ціла еволюція національної української ідеї, і коли на
званий клубу Українським, ukrainisch, означає, що він мав бути речни
ком новочасного українського руху перед широким світом, названня 
його руським, ruthenisch, вертає нас назад в перейдені стадії рабсько
го, компромісового рутенства. Маємо по-давньому Ruthenenklub —  так 
як би нічого не змінилося в нас за  останні десятиліття. “Руський клуб” 
по-нашому. Одні будуть писати се “руський” , а інші з  двома с, “рус
ский” , і можна буде далі говорити, що в Австрії ніяких українців не
ма, а є тільки “русские” . А  німець далі буде питати: “Ruthenen und 
Rumänen, ist’s eineriei?” (се чув я сам на власні уха, живучи під Дрез- 
ном), і певно вже через думку його не перейде, що сі австрійські руте- 
ни —  те саме, що українці в Росії, ті українці, що то ціною такого за- 
взятя, боротьби з  скаженою опозицією саме тепер пробили своєму імені 
дорогу в Європу й заманіфестували перед нею свою національність.

Сформування в теперішній хвилі “У к р а ї н с ь к о г о ” (ukrainisch) 
клубу в віденськім парламенті було б величавою маніфестацією ново
часного українського руху, одності українського народу, солідарності 
українства австрійського і російського, і се скріпило б моральні сили як 
того, так і другого, —  як українського руху в Росії, так і нашого на
ціонального поступу в Австрії. Я  й інші бесідники виразно вказували 
на сю сторону справи в дискусії, коли дебатувалася отся справа на збо
рах партії1, і віденським послам вона була звісна, коли вони рішали 
справу. А  вони таки зав ’язали клуб русько-рутенський, і замість укра
їнської ідеї заманіфестували традиції старого галицького рутенства.

Т а  йому нема вже місця в житті австрійської відродженої, оновле
ної України. І тому кличемо з  цілою силою: “Геть з  рутенством” !

1 Не належачи до нац[іонально]-демократичної партії, я був запрошений на за
сідання її ширшого комітету.
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П О В Е Р Н Е Н Н Я  Х О Л М Щ И Н И

Комітет міністрів рішив справу відлучення українських частей гу
берній Люблінської й Сідлецької від Царства Польського* й прилучен
ня їх до українських губерній, з  задержанням деяких місцевих відмін 
устрою й права до нових нормувань його. Хоч як прикро, що справа 
ця пішла бюрократичною дорогою, без суспільного контролю, без учас
ті суспільності української, найбільш заінтересованої в сій справі, як 
також суспільності білоруської та польської —  проте не тільки кождий 
свідомий українець, а й кожда тямуща, об’єктивна людина повинна з  
задоволенням стрінути сю звістку. Хоч ненормальною дорогою в те
перішніх неконституційних обставинах, то все-таки хоч трошечки посу
вається до справедливого розв’язання одна з  поганих історичних кривд. 
Органічна частина української землі, що навіть під державним поль
ським пануванням ніколи не переставала такою вважатися, перестає 
бути польською прищіпкою, якою зробили її нетямущі дипломати, кра
ючи та зшиваючи по своїй уподобі території й народи за  зеленим сто
ликом. Холмська земля, що до самого поділу Польщі зіставалася про
вінцією Галицької Русі*, одною з  земель “Руського воєводства” 
польської Речі Посполитої, по традиції, що до Галичини належала за 
Романа та Данила, —  вертається знову до інших українських земель, 
і відновляються старі зв ’язки, так механічно розірвані.

Вертається, одначе, безконечно ослабленою, ледве живою, знище
ною безглуздою “опікою” російської адміністрації гірше, ніж знищило 
її державне польське панування, гірше, ніж могли знищити найбільш 
ворожі заходи. Во ім’я казенного православ’я і химеричної “русской на
родности” подавлено, витравлено в сій українській людності всі живі 
сили, всі традиції, які держали її при свідомості, при відпорності. Си
стемою обрусенія і примусового православлення позагонено в сіті поль- 
щини і католицтва, від котрих боронив себе сей український народ під 
польською державою —  свідомістю своєї національної стихії і тими 
убогими засобами, які давала йому віра батьків і зв ’язані з  нею, зве
дені до мінімуму неприязними політичними й суспільно-економічними 
обставинами, але живущі культурно - національні традиції.

Чи означає ця ухвала комітету міністрів також розрив з  сією збан- 
кротованою, нещасливою і безмірно шкідливою системою офіціальної 
народності й казенного православ’я? з  тактикою давлення народної 
української стихії і нищення всього, що не підходило в ній під казьон- 
ні шаблони тої офіціальної віри й народності? Бо саме формальне пе- 
речислення Холмщини з  “Привислянского края” в “Ю го-Западный 
край” без переміни всеї національної політики супроти місцевої людное-

З М. Грушевський, т. З
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ті —  не багато значить. Се було б перенесення тільки домовини зажи
во похованого з  одної могили до другої. Розбийте домовину і випустіть 
з  неї силоміць похованого! Дайте ті підстави, без яких неможливе на
родне життя, без яких українська людність Холмщини не може жити 
і розвиватися та розвивати в собі відпорні сили против всяких заходів, 
обрахованих на ослаблення народного життя і самоозначення.

Українська суспільність не хоче ніких офіціальних обмежень, ніяких 
адміністративних репресій, ніякої політичної опіки против “польской 
опасности” в Холмщині, так само, як і скрізь. Вона противиться всякій 
системі національностей привілегійованих і не привілегійованнх, на
ціонального чи всякого іншого гніту й нерівноправності. Вона бажає 
тільки підвалин для свобідного розвою й поступу, культурного і еконо
мічного поліпшення становища українських народних мас —  сих прав
дивих хазяїв і представників краю. І ми певні, що сі народні маси 
Холмщини, увільнені від всякої адміністративної опіки, поставлені в 
добрі обставини для свого економічного, культурного й національного 
життя, проявлять наново життєві сили, атрофіровані опікою російської 
адміністрації, й оборонять себе від тої “польской опасности” краще, ніж 
її уряд боронив. Українська суспільність і українські представники по
винні при кождій нагоді звертати на се увагу правительствених кругів. 
А  з  свого боку повинні приложити всі сили до того, щоб помогти роз
будити в українській людності Холмщини живе народне життя, су
спільні й культурні інтереси. Щ об повернення Холмщини до України 
не було, як я сказав, тільки перенесенням домовини з  силоміць похо
ваним з  одного склепу до другого.
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С П У С Т О Ш Е Н Е  Ж И ТТ Я

Моя стаття з  поводу прилучення Холмщини до правобічних укра
їнських губерній ( “Повернення Холмщини” —  “Рада” , ч. 204) накли
кала адміністраційну кару на нашу газету* за її уміщення. Для статті, 
що висловляла спочуття правительственому рішенню, се наслідок 
досить несподіваний бути покараною за підбурювання против прави- 
тельствених розпоряджень. Очевидно, завинив гарячий тон її, хоч го
ворила вона про давні, старі помилки правительства, які само зібрало
ся воно поправити своїм рішенням. Адміністрація наша, очевидно, 
забуває часом, що діяльність правительства і адміністрації рішає не 
абстрактні математичні, задачі, а кермує живим життям, й її помилки, 
зачіпаючи живе тіло суспільності, не завсіди можуть бути обговорюва
ні з такою академічною холодністю, як помилки в рішенні теоретично
го завдання. І власне в моїй статті йшла мова про один з  таких гріхів 
старого режиму супроти українського народу, над яким кривавими 
слізьми плаче і плакатиме кождий, кому дорогі інтереси народного 
життя.

Може бути, одначе, що і в сім епізоді дала себе почути ще одна 
обставина, з  якою приходиться рахуватись українському слову. Се по
більшена, надмірна вражливість на українське слово, яку проявляють 
урядові й охранительні сфери. Х оч допущене до уживання, се слово все 
ще не перестає їм здаватись якимсь сосудом, начиненим страшним, ви
буховим матеріалом. Українські вирази вражають непризвичаєних, не- 
ознайомлених з  ним сторожів старого ладу як щось незвичайно різке, 
сильне. В його звуках неустанно чується їм страшенна революційна 
сила, неустанний поклик до помсти, якийсь невмирущий дзвін “всена
родного набату” . Се вже не раз помічалося літописцями сучасного 
українського життя, що те ж  саме поняття в українській одіжі здаєть
ся незмірно різшим, небезпечнішим, ніж в одіжі російській, —  всім 
звісній і звичайній. До сеї всі придивилися, вона нікого не вражає; в 
українській здається все страшно рельєфне, сильне, вражливе. І ми ба
чимо, що українську пресу тягнуть за статті, в яких, коли потім пере- 
ложать їх на російське, не можна вказати нічого кримінального. Укра
їнські газети накликають на себе справжні “гонения” , не допускаються 
адміністрацією на село, стрічаються з  усякими перешкодами, мовляв, за 
свій крайній напрям, хоч вони зовсім не різкіші від російських, супро
ти яких подібні репресії являються зовсім неможливими. Легкодумст
во, з  яким люди зовсім не ознайомлені з  українським словом і життям, 
беруться раз у раз на наших очах судити про українські справи та пи
тання, на сім урядовім ґрунті приводить до гірких і сумних результа
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тів —  сумних не тільки нам, поборникам українства, але і всякому, 
кому дорогі інтереси життя.

Власне інтересам життя була присвячена моя інкримінована стат
тя —  обороні його від калічення задля урядових фантасмагорій. Образ 
Холмщини стоїть перед очима теперішніх “устроїтелів народного жит
тя” як страшний привид спустошення життя невмілою, короткозорою, 
не ознайомленою з  ним правительственою політикою. Мабуть, не знай
деться такого “закоренілого” бюрократа, який би навіть в своїй “твер
докаменной груди” не чув жалю й сорому перед сими результатами 
“бюрократичної творчості” . Але Холмщина тільки найбільш різкий, 
найбільш яскравий приклад. Таке спустошення життя, подавлення на
родної, громадської стихії і незмірний упадок всіх сил —  економічних, 
культурних, всякої творчої енергії —  характеризує всю землю нашу. 
Викоріняючи всякі прояви національного життя, суспільного й націо
нального самовизначення, старий режим разом з  тим незмірно ослабив 
саму життєву енергію суспільності народу, зробив з  нього безрадну, 
безпомічну масу, позбавлену віри в свої сили, поважання до себе і до 
всього, чим живе і ціниться людське життя. І коли правящі сфери, чи 
суспільні верхи, які дають напрям сучасному життю, думають, що сі 
гріхи старого режиму перед народним життям стираються одним ска
суванням давніших проскрипцій і заборонок, —  то вони гірко помиля
ються.

Формальне знесення старих указів, що засуджували українство “на 
небьггие” , се такий же формальний паліатив, як саме перечислення 
Холмщини з  “Привислянского края” в “Ю го-Западный край” . Се 
тільки початок полагодження старих гріхів. І нехай ті, що відчули сі грі
хи супроти Холмщини, знають, що ті ж  гріхи чинилися, хіба в легших 
формах тільки, супроти цілої України, а особливо —  України Право
бічної, поставленої в аналогічні обставини з  тою нещасливою Холмщи- 
ною.

Кілька місяців тому, в одній своїй статті1 я писав на адресу росій
ської суспільності, виясняючи невелику вартість формального скасуван
ня заборон українського слова в теперішніх обставинах, коли нерозді
льним і безконтрольним хазяїном лишається та сама адміністрація, що 
протягом десятиліть займалася викорінюванням українства:

“Навіть як се визволення українства від утисків і гоненій нарешті 
перестане бути порожнім звуком, то се що не буде розв’язанням укра
їнського питання. Се питання, властиво, лежить в тім: що повинно зро

1 “Украинский вопрос” — в моїм збірнику “Освобождение России и украин
ский вопрос”, СПб, 1907 і осібно.
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бити правительство Росії, її правителі й провідники, щоб по змозі по
лагодити страшенну шкоду, вчинену українському народові політикою 
“подавлений и искоренения” , що прикладалася до нього протягом сто
літь в інтересах сеї держави, державної народності, “общеруської” 
культури і т. ін.? Які реформи мають бути вчинені, які засоби куль
турного та національного розвою й самоозначіння повинні бути дані 
українському суспільству, українським народним масам, щоб відживи
ти їх діяльність, вивести з  того становища пасивності, безвладності, 
упадку, до якого довела їх політика гоненій українського національно
го життя? Щ о має бути зроблене в сім напрямі зараз, тепер таки? Се 
питання жде свого розв’язання від правительства, представництва, су
спільності Росії, і вони не мають права ухилятися від нього” .

“Разоренная жизнь” , спустошене життя України жде допомоги. 
Подавлені, розбиті, знищені народні маси не можуть рушитися без 
оживлення життя в самих глибоких джерелах його.
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ДО С П Р А В О ЗД А Н Н Я  
З  Д РУ ГО ГО  З А С ІД А Н Н Я  

У К РА ЇН С ЬК О ГО  Н А У К О ВО ГО  Т О В А Р И С Т В А
В К И ЄВІ

Позволю собі справити деякі недокладності з  дебатів на сім засі
данні.

Д[обродій] Науменко з  приводу заміток д. Грінченка, пояснив, що 
М.О.Маркович-Жученко, бувши в 1902 р. в редакції “Киевской ста
рины” і передаючи своє оповідання, казала, що має кілька таких дав
ніх начерків; при тім говорила по-українськи свобідно, але досить зви
чайно. Я  з  приводу поданих д. Доманицьким матеріалів запримітив між 
іншим, що дати під оповіданнями Марка Вовчка, вказані д. Доманиць
ким, не можуть бути датами їх написання, а хіба якоїсь останньої ре
дакції, або переписування, бо ж оповідання не могли писатися по од
ному на день, по кілька день підряд.
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З Л О Б Н А  Н А П А С Т Ь

Редакція “Діла” дала вже вираз обуренню* з  причини напасті, яка 
стріла нашу молодіж з  нагоди наділення стипендії К.Володковича*: 
мовляв, руська молодіж, зайнята боротьбою, яка здається їй політикою, 
перестала видавати з-поміж себе одиниці з  кваліфікаціями до побиран- 
ня стипендій, що вимагають від кандидатів, аби виказалися науковою 
працею. Відомості, подані про самий конкурс органом краківських кон- 
серватистів-слов’янофілів —  вповні фальшиві, невважаючи на близкість 
сеї часописі до членів стипендійного комітету, і вони знайшли вже фак
тичне спростування: звістка його, що на конкурс не подався ніхто, 
показалася чистою видумкою*. Не більш справедливий сей загальний 
відзив, буцім наша молодіж, захоплена боротьбою за університет і полі
тикою взагалі, “перестала видавати з  себе” людей з  науковими інтере
сами, з  науковими працями, а я підозріваю, що сей закид не являєть
ся духовою власністю редакторів краківського журналу, а відгомоном з 
певних кругів польських, а може, й руських —  тих, що так люблять у 
всім звернути вину на самих русинів. І тому ся “латка” , пришита укра
їнській молодіжі, варта, мабуть, того, щоб коло неї спинитись.

Гостра боротьба, вічно неспокійна, тривожна атмосфера, напруже
ні відносини на університеті за останні літа, розуміється, не сприяють 
спокійній науковій роботі. З  боку професорів-русинів, з  боку наших ін
ституцій і з  посольських кругів не раз підношено се, яку шкоду нашій 
академічній молодіжі роблять сі неспокої на університеті, що стали вже 
хронічними. Особливо Наукове товариство ім. Шевченка в своїм 
останнім меморіалі* дуже сильно вказувало на необчислимі шкоди, які 
терпить від сього не тільки наше наукове життя, але й культурні інте
реси всеї Галицької Русі, всього краю. Т а  дарма, доки компетентні 
чинники не подбають про те, щоб усунути ті анормальні обставини, які 
ширять і сіють боротьбу між університетською молодіжжю, доти се 
напруження, ся “політика” буде тягнутися. Компетентні чинники нічого 
не роблять для того, щоб задоволити наукові потреби української су
спільності і української університетської молодіжі зокрема, прискорити 
заснування українського університету і тим чином знейтралізувати на
ціональну боротьбу в університетських сферах. Драма, се не вина укра
їнської молодіжі, яка довго писала петиції й посилала депутації, чим 
зневірено її в легальних способах боротьби.

І все-таки, кажу се з  притиском, чиста неправда, ніби українська 
молодіж так “розполітикувалася” , що стратила всякі наукові інтереси й 
перестала видавати з-поміж себе одиниці з  науковими кваліфікаціями. 
Не вважаючи на те, що від великого університетського віча 1899 р.,
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яке заініціювало боротьбу за університет, минає вже десятий рік, в та
ких довгих, затяжних, крайньо анормальних обставинах ніколи не ви
гасали серйозні наукові інтереси серед української молодіжі, не перево
дилися люди, що інтенсивно працювали науково серед найсильнішого 
розгару університетської боротьби. Я к професор університету й голова 
Наукового товариства ім. Шевченка, де весь час знаходила свою опору 
всяка наукова робота, можу се сказати рішучо. А  щоб не бути голо
слівним, я вичислю людей, які за  часи сеї гострої боротьби —  від уні
верситетської сецесії 1901 р. почавши —  заявили себе самостійною 
працею. Ідучи в альфабетичнім порядку, я назву Б.Барвінського, авто
ра більшої праці з  історії Вел[икого] князівства] Литовського і кілька 
дрібніших статей і заміток*; пок[ійного] Б.Бучинського, що, невважа- 
ючи на заінтересування “політикою” , інтенсивно працював над історією 
України X V —X V I в .*  (дещо було опубліковане, інше небіжчик не 
встиг видати); С.Витвицького, автора кількох розвідок з  економіки й 
статистики*; В.Герасимчука, автора більшої праці з  часів Виговського*, 
для якої він працював по місцевих і заграничних архівах, за підмогою 
Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка; Ф.Голійчука, що працював по 
історії козаччини X V III в .*  (Орлик і його час —  велика збірка актів, 
дещо друковане); Я.Гординського —  автора статей по новій українсь
кій літературі*; І.Джиджору, що встиг придбати вже репутацію одного 
з  ліпших знавців Гетьманщини X V III в .* ; І.Кревецького, автора чис
ленних розвідок і статей з  історії Галичини й українського відроджен
ня X I X  в .* ; І.Крип’якевича, дуже серйозного архівного робітника, ав
тора недавно виданої більшої праці про Львівську Русь X V I в .*  і 
численних статей і заміток; д-ра З.Кузелю , що дав себе своїми публі
каціями пізнати як етнограф* з  дуже серйозною ерудицією й приготу
ванням; В.Панейка, автора статей по економіці й соціальним питан
ням*; І.Созанського, автора публікацій з  історії галицького 
відродження*; Ф.Срібного, що заявив себе сумлінними працями по іс
торії львівської Ставропігії* (велика критична стаття його в “Запис
ках” ); Ол. Сушка, автора кількох праць по історії релігійного життя 
X V I —X V II в .* ; М.Тершаковця, автора цінних збірок матеріалу і ста
тей по історії галицького відродження*; І.Флюнта, що працює по істо
рії церковних відносин X V II—X V III в .* ; Ю.Чайківського, автора пра
ці з  галицького письменства X I X  в .*

Я  вичисляв, не силкуючись на повність, університетських студентів 
1901— 1906 рр., про яких знаю, що вони працювали самостійно в чім- 
небудь і дали себе пізнати чимсь друкованим. Всіх, розуміється, не 
можу знати, а коли б додати тих, що працювали інтенсивно в певнім 
напрямі, але не дали себе пізнати в друку або не довели до якихось са
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мостійних праць, —  то поданий реєстр прийшлось би побільшити в ба
гато разів. Але й наведеного вистане, аби переконати кождого, що не- 
вважаючи на гарячу боротьбу й неможливі відносини на університеті і 
на п о в н у  н е п о п л а т н і с т ь  і б е з в и г л я д н і с т ь  у нас яких- 
небудь наукових занять, серед нашої молодіжі все горіли певні наукові 
інтереси, все йде наукова робота —  хоч, розуміється, в розмірах дале
ко-далеко менших, ніж в яких вона, певно, йшла б, якби українська 
наука знайшла свою власну хату в виді осібного університету, а укра
їнська молодіж —  прихильних провідників в наукових заняттях не в 
кількох одиницях, а в цілій професорській корпорації українській і в 
своїй науковій праці знаходила б не перепони, а підмогу зі сторони ріж- 
них інституцій наукових, просвітніх, шкільних —  як то буває у інших 
суспільностей, і вкінці —  у самої суспільності.

Тепер сього всього н е м а .  Правительствені круги місцеві й центра
льні глухі й німі на всі потреби української науки. Не тільки стипендії 
або грошевої підмоги, але й простого поручення до заграничних архівів 
не може допроситись, коли дотичний кандидат не має спеціальних к о -  
л і ґ ац ій  або не заявив себе як “архіпорядна” людина. Наукове т о в а 
риство] ім. Шевченка, напр., не має досі відповіді на подання, внесене 
в р. 1905 в справі видання такого поручення для заняття в російських 
архівах двох найліпших своїх робітників наукових, хоч таке поручен
ня — се чиста формальність і не коштує нашого правительства ні соти- 
ка, і тепер воно мусило удатися в сих справах до посередництва П е
тербурзької академії*. А  яку дотацію з  публічних фондів й досі має се 
одиноке огнище нашої наукової роботи —  те Наукове товариство 
ім. Шевченка, яке з  своїх скромних засобів одно тільки старалось під
тримувати нашу молодіж в перших кроках наукової роботи, запомага
ти одиниці, які проявляють серйозні наукові інтереси, та служити їй 
певними науковими засобами? Я к підмога йому з  міністерства стала на 
6000 кор[он] в 1899 р., так і стоїть досі*; 6000  кор[он] інституції, яка 
двигає на собі наукову роботу Галицької, та й не тільки Галицької 
України, а котрої науковий бюджет давно перейшов за 50 тис. корон!* 
Правительство зістається глухим на всі подання й представлення його. 
І так само байдужним і глухим на його потреби зістається наша су
спільність і наша репрезентація, яка в своїх політичних постулатах ішла 
тільки за суспільністю й не могла глянути дальше й глибше в справи, 
а спеціально в даній справі ніколи не поставилася енергічно, щоб ви
старатися о якусь ліпшу дотацію на наукові потреби наші: як репрезе
нтації давніші, так само і нова, теперішня наша репрезентація у Відні. 
І не тільки в сій справі. Щ о, напр., зробила вона для того, щоб усу
нути несправедливу інтерпретацію митового трактату Австрії з  Росією,
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яка сею інтерпретацією загородила від півтора року доступ тутешнім 
виданням до Росії саме тоді, як упали цензурні заборони? Щ о сталося 
з  популярним колись постулатом креовання Української академії наук? 
І інші такі справи...

Так, се треба раз сказати по щирості. Наша суспільність, заінте
ресована чисто політичними питаннями, замало інтересувалася, замало 
опікувалася й опікується науковими і не тільки науковими, а й літера
турними, взагалі культурними потребами нашої суспільності. Т е, що ро
билося на полі науковім, літературними зусиллями немногих одиниць, 
вона приймала як таке, що мусить само бути й родитися без всякої по
мочі й опіки з  боку суспільності. А  тим часом ті сили й засоби, якими 
розпоряджали ті одиниці, з  часом вичерпалися і ми бачимо, як в остан
ніх літах розмах нашого наукового, взагалі культурного життя замітно 
стримався. Безсило повисли в повітрі крила, якими піднеслося було 
вгору наше культурне життя. Про се треба б писати багато, не чорни
лом, а кров’ю серця тих людей, які вложили в культурно-національне 
відродження нашого народу свою душу і силу і тепер бачать, як се діло 
пристає не тільки через перешкоди з  боку ворогів, але і через байду
жість своїх —  соромну короткозорість і байдужість нашої суспільнос
ті й її провідників.

В  офіціальних кругах серйозні наукові інтереси в молодого чолові
ка —  се підозріла, небезпечна марка, яка не поможе, а пошкодить йо
му в офіціальній кар’єрі. З  становища наших традиційних поглядів на 
науку, як Brotstudium наукові заняття “вісеншафти” , також непотрібна 
трата часу, яка тільки перешкоджає відбувати приписані екзамени, 
практики, не даючи нічого реального. П оза тісним кружком людей, пе
рейнятих науковими інтересами, але безсильних помогти, підтримати 
чимсь реальнішим наукові інтереси молодих адептів науки, вони не 
знайдуть ніде не тільки матеріальної, а й моральної піддержки. Коли в 
таких архінеприхильних обставинах на університеті й поза університе
том наша молодіж не перестає видавати з  себе одиниці з  серйозними 
науковими інтересами в далеко більшім числі, ніж хотілось би нашим 
“прихильникам” —  се, розуміється, втішний знак. Але в теперішній час 
сі інтереси, звичайно, гинуть безслідно в неприхильних обставинах жит
тя, а суспільність, не даючи помочі, не стараючися через свої репрезен
тації добитися прихильніших обставин для наукового життя, —  мовч
ки ховає до кишені злобні закиди ворогів про брак наукових сил і 
крутиться літами безсило в сім фатальнім колесі: нема сил —  нема 
інституцій, нема інституцій —  нема сил.

Альфа й омега в сій справі —  се неприхильне, вороже становище 
офіціальних кругів і суспільної ієрархії Галичини до наших наукових і
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взагалі культурних потреб. Але зломити сей ворожий настрій може 
тільки живе й щире заінтересування сими потребами нашої суспільно
сті, а з  ними —  і сильний натиск нашої репрезентації. Досі сей інте
рес обмежався формальною стороною: катедрами, гімназіями, універси
тетом. Се все важне, але се не все. Треба ж дивитися на справу 
ширше: дбати про самий розвій культурного й наукового життя, про 
сотворення для нього певних опорних точок, ліпших засобів і прихиль
ніших обставин. Без того самі постулати катедр і гімназій нас не виря
тують.
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П Р А В Е  У К РА ЇН С ТВО

В повітрі літають поголоски про можливість української фракції в 
новій Думі —  десь уже на правім крилі її*. Неймовірно се звучить 
після того, як ще так недавно все українське, якої-небудь масті, було 
абсолютно заборонене! Казенне українство! Або —  українство чорно
сотенне?! А  тим часом таке може з ’явитись, може бути, з ’явиться, на
віть скоро. В  Австрії, почавши від самої конституційної ери, не пере
стають ліпити ті, кому сього треба, українські партії “правительствені” , 
“умірковані” , “клерикальні” і всякі інші більш або менш темних кольо
рів. І в Росії, без сумніву, життя тому ж научить. От-от побачимо 
організаторів українства в чорних рясах, а там, може, з ’являться й 
інструктори “з  ґудзиками” .

Я  в одній з  своїх статей “Н а українські теми”*  ( “Літ[ературно]- 
наук[овий] вістник” , 1907, кн. 4 ) на се вказував, тому вже з  півроку. 
Не підтримає поступова Росія поступового українства, не задержить 
воно керми в своїй руці й почнуть лізти ріжні українські дейнеки та 
грати на темних інстинктах мас. Поступова Росія не підтримує украї
нства, обороняє “единство русского народа” —  тим більше спокуси до 
українства правого. І з  погляду так званої “реальної політики” —  от 
такої, в якій, напр., великі майстри польські націоналісти —  за тепері
шніх обставин се був би саме “тактичний хід” —  організувати чорно
сотенне українство. Таке, що могло б при нагоді й “бий жида” , “бий 
ляха” гаркнути разом з  “истинно русскими” , по “козацькій тради- 
ци , —  а при нагоді и окрик бии панів або бии студентів піддер- 
жать. А  за  се могли б добуть і українську школу, й кафедри і всяку 
штуку —  навіть і автономію. І ми не сумніваємось, що між правими 
третьої Думи, —  напр., між свящ[ениками] України й іншим елемен
том, знайдуться люди, які скажуть —  з  добре обдуманого власного ін
тересу: “Праві то ми праві, але таки школа на Україні повинна бути 
українська, і книжка, і проповідь також” ... Є  багато ознак того, що в 
духовних кругах починають розуміти вже, що як духовенство не наці
оналізується, не знаціоналізує церкви й школи, то не добуде собі ніко
ли опори в народі на Україні1. Дуже правдоподібно, що “праві” депу
тати —  священики з  України* теж дадуть вираз сій течії і серед них 
утвориться навіть якась українська група. Але поступове українство не 
може йти назустріч таким течіям, не може солідаризуватися з  таким 
правим українством. Такий крайній опортунізм не відповідає основним

1 Порівняй недавню звістку про заведення науки деяких предметів в церковних 
школах України по-українському.



П раве українство 45

прикметам його. Ми не націоналісти, які за  всяку ціну готові б мири
тися з усякою Україною —  чи чорносотенною, чи свобідною і посту
повою —  аби була. Ми дорожимо нашою національністю, але як під
ставою свобідного розвою нашої суспільності, нашого народу. Правих 
українців, яке б завзяття не проявляли вони на пункті певних націо
нальних домагань, —  ми не признаємо “нашими” , не вважатимемо 
представниками і речниками української ідеї. А  з  всякими пробами ор
ганізувати якесь чорносотенне українство мусимо всіми силами боро
тись. Люди, що хочуть бути представниками українства, мусять взяти 
не тільки формальну, національну його зверхність, а і той поступовий, 
свободолюбний зміст, що раз у раз був і буде раз у раз його змістом.

Інакшого українського представництва ми не можемо признати за 
своє й не можемо прикладати рук ні до яких правих українських фрак
цій. Щоправда, поява на правім крилі Думи такої української фрак
ції —  після того, як були замкнені всі дороги до Думи українству по
ступовому, яке могло з ’явитись на лівому крилі, як в Думі першій і 
другій —  се було б симптомом дуже характеристичним, і декого з  не
прихильників українства могло б не одному научити. Але пускатися на 
таку політику застрашувань ми не вважаємо можливим так само, як і 
пускатися в політику опортуністичних “приключений” . Ми занадто ці
нимо наш національний прапор, щоб носити його якимись підозрілими 
ходами “с черного крыльца” . Раніше чи пізніше українство візьме своє 
і без таких непевних махлювань.
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С ВЯ Т И Й  В Е Ч ІР

Святий вечір, багата кутя, свято зимового повороту сонця, свято 
народження нового року, свято побіди вічного приятеля й подателя 
життя над його ворогами —  ворогами життя. Кінчилося панування 
темряви й холоду, лютої зими, що побивала своєю хижою силою силу 
життя. Вічне сонце, ясний Дажбог по кількох місяцях ослаблення знов 
приходить до сили й віщує оновлення життя природи, людського жит
тя. І веселилося серце нашого народу, “Дажбожого внука” . І окружав 
він себе плодами, врожаєм останнього року, як трофеями останньої по
біди життя і сонця над зимою і смертю. Вони віщували йому таку ж 
нову побіду життя над його ворогами. І він тішився нею вперед серед 
своєї сім’ї, —  учасників перебутих бід, учасників будучих побід вічно
го людського життя над його ворогами.

Святий вечір!
Минали вони, і нова хвиля принесла в нашу землю і сплела з  ві

ковічним старим святом веселого, ясного сонця, нове свято —  сонця 
правди, що засвітило над грішною, слізьми й кров’ю политою землею. 
Воно віщувало чоловіку побіду тої правди над неправдою, життя над 
смертю, всій людськості, однаково в далекім жидівськім і нашім “Богу 
милім” краю. І веселилося серце нашого чоловіка, і до старих святоч
них кличів він прилучив собі новий крик радості.

Христос рождається, славмо його!
І нехибний оборот землі приносив все і все се свято втіхи й надії 

на нашу українську землю, однаково в хвилях радісного спокою і в го
дину страху й руїни. Скільки тої руїни бачила вона! Скільки разів наш 
народ мусив кидати свої оселі, свої батьківщини, й ховатися як звір в 
далекі лісові нетрі, скільки разів попелом і бур’яном вкривалися прос
тори нашого краю! Скільки разів мусив він хилитися як парія і раб на 
сій своїй землі, яку заробив своїм потом і кров’ю! Скільки разів він ба
чив, як переможна чужа сила поневіряла найдорожчі скарби його жит
тя і його самого, як дурну, безнадійну масу, як робочу худобину! Але 
нова хвиля народного життя здобувала йому утрачені простори, утра
чені сили, і віки навздогін не могли вирвати з  його грудей вічноживо- 
го духу, вічноживого життя. Він доніс до наших часів скарби свого ду
ху, своє слово, що на наших очах

Огненно заговорило 
І людям серце розтопило...
І по Україні пронеслось*.
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* * *

Кілька день тому, на свято Різдва по новому стилю, я сидів у 
Львові на річнім “народнім з ’їзді”* т. зв. національно-демократичної 
партії, що представляє тепер собою весь національно-свідомий загал 
української Галичини. Мали з ’їхатися всі посли, всі т. зв. “повітові 
організатори”, члени ширшого і ужчого народного комітету* і делегати 
46 повітів української Галичини. Перші категорії були представлені 
переважно інтелігенцією, делегати були переважно селяни. Більш як 
чотириста селян приїхало з  ріжних кутів Галичини як вибрані повіто
вими зборами відпоручники. Виявилося, що поміщення безнадійно 
мале; сидіти —  не було що й думати. Стільці повиносили, і ледве мож
на було вміститися стоячи. Люди стояли плече в плече, щільно запов
нивши залу —  стояли так довгі два дні. Я  сидів і слухав безперестан
ні шум сього людського моря, голосні замітки до слів промов. Я  
виступав з  своїми замітками* перед сим морем голів і мусив робити 
довгі перерви між поодинокими словами, бо селяни хотіли своїми окри
ками й оплесками заявити своє спочуття моїм гадкам. І я думав: се Га
личина, найбільше подавлена економічно і національно частина україн
ської землі. Се той хлоп, те бидло, яке п’ять довгих віків учили ходити 
в ярмі вельможні “культурники”. Віками тікало з  сього хлопського пе
кла все більш енергічне, самостійне на Схід, в більш свободні, менш 
придавлені краї. Віками народний добір (национальный подбор) висор- 
товував для Галичини все більш пасивне, покірне —  і по всім тім така 
сила народної стихії!

Така зміна за кільканадцять літ роботи на ґрунті конституційного 
життя —  і то конституції зовсім не англійської, навіть не австрійської, 
а специфічно галицької! Думаєте, тут за конституційних часів не зами
кали “Просвіт”, не забороняли “Січей”, не виганяли або переводили в 
медвежі кути урядників і учителів за те, що вони брали скромну участь 
в національнім житті? Але народна стихія росте, відроджується і здо
буває те, що їй належиться.

Н е вмирає правда наша,
Н е вмирає воля...*

І з забитого, позбавленого всякого людського життя “бидла” виро
стає свободне, свідоме своєї людської гідності, своїх національних 
потреб і прав горожанство.

Святий вечір!

У Києві 2 4 .Х ІІ .1 9 0 7
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К ІН Е Ц Ь  “ П О Л ЬС ЬК О Ї ІН ТР И ГИ ”

Страшний кошмар, що так довго мордував “истинно русское вооб- 
ражение”, малював йому постать зрадливого поляка, який сіє розбрат 
та інтригу серед “єдиного русского народа”, вбиває клин між “двумя 
русскими народностями” і одну з  них труїть ідеями сепаратизму, окре
мої української народності самостійної української мови,—  нарешті 
щез. Щ ез навіть з  обихідки Страстного бульвару та Ертелевого пере
улка. Серед “славянской семьи” нема більше ворогів “русской идеи”, і 
можна без страху притиснути до істинно руських грудей реакціонерів 
та обскурантів всіх слов’янських народів, не боячись, що серед них 
знайдеться ворог “русского дела”. Істинно руські та істинно польські 
люди подали один одному руки по всій лінії. Страшна мара щезла на
завжди.

Правда, в дійсності вона і була тільки марою. Всі балачки про 
польську інтригу, яка нібито витворила новітній український рух або 
підтримала його, були або свідомо неправдою, або —  в кращому ра
зі —  заученою фразою, яка упорно повторялась, будучи позбавленою 
“здравого смысла”. Н е можна уявити собі чогось більш невідповідного 
інтересам arpąpiiB, консервативної і клерикальної шляхти, яка представ
ляє польські елементи, польське володіння і польські традиції на укра
їнській території, ніж прогресивне і демократичне сучасне українство. 
Його змагання вернути права людини українському демосові, як го
ловному представникові українського народу, допомогти його культур
ному та економічному підйому, національному і громадському самови
значенню —  увесь час були діаметрально протилежні класовим і 
національним інтересам представників польського володіння. І через те 
аграрії Південно-Західного краю не переставали турбувати російське 
начальство доносами на українство і проханнями побільшеної охорони 
проти нібито задуманих українськими агітаторами народних повстаннів, 
а австрійські поляки, на яких головним чином припадало обвинувачен
ня, що вони вигадали і підтримували українство, не переставали обви
нувачувати австрійську бюрократію за те, що вона по злобі, бажаючи 
ослабити позицію польського (шляхетського) елементу в Галичині, 
“изобрела” галицьких українців ( “русинов”). Вони також закидали ав
стрійське правительство вимаганням побільшеної охорони, військового 
стану щоб задушити ненависний для них національно-соціальний рух 
українських мас, який зростав за останні десятиліття поруч з успіхами 
українського національного розвою. Весь величезний вплив, яким ко
ристуються в австрійських “сферах” представники польської знаті і 
бюрократії, було направлено на те, щоб не допустити ніяких уступок з
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боку центрального правительства навіть чисто культурно-національним 
потребам української людності, не дати їй можливості вільно й успіш
но розвиватись національно, перетяти ті можливості, що одкрили 
основи австрійської конституції українській народності, як признаній 
державою за рівноправну з  іншими. Правящі польські круги Галичини 
були найгіршими ворогами українського національного руху. Н е вва
жаючи на це, фрази про українство, як продукт польської інтриги, 
вигадку польського лукавства і засіб ополячування та покатоличення 
(проти чого українство було найсильнішим і справжнім тормозом), 
упорно повторялись в охранительній печаті і піддержували кошмар 
польської інтриги.

Але кошмар цей нарешті розвіявся, дякуючи новітнім, документаль
ним доказам безмежного озлоблення польської “общественной иерар- 
хии” Галичини проти українства і “трогательного союза” її з  “истинно 
русскими” людьми Галичини, так званими “старорусинами”, яких не
офіціально кличуть “москалефілами”.

Цей союз зростав за останні роки поступово, але тільки останнім 
часом виявився одверто.

Галицьке москвофільство (панрусизм), що сполучило в собі реак
ційні антидемократичні елементи галицького русинського суспільства і 
з 1860 рр. вилилося в такий “руссофильский” напрямок, мало в собі 
неприємні боки, які перешкоджали зближенню ^з ним польських уря
довців і польського громадянства в Галичині. Його консервативний і 
антидемократичний, антиукраїнський характер проклали дорогу для та
кого зближення. В цьому русофільстві сполучились елементи, яким не 
до смаку прийшовся культ українського “хлопа”, змагання розвинути в 
ньому громадянську і політичну свідомість, бюрократично і клерикаль
но настроєні представники “образованного сословия”, які гидували на
родною мовою, “языком пастухов и свинопасов”, взятим українським 
рухом за основу свого культурного життя, і які страшилися прогресив
них і демократичних принципів, котрими цей рух був перейнятий і кот
рі проводив у галицьке життя. З  цього, боку консервативний “твердо- 
русинский” або “старорусинский” напрямок був найпевнішою опорою і 
спільником польсько-шляхетського панування в Галичині. Але ці ста- 
рорусини —  як в старішій своїй фазі —  святоюрській1 (святоюрці —  
уніатські клерикали), так і в новішій — “москвофільській”* не спочу
вали польському пануванню і в протилежність йому мріяли про втру
чання в галицькі відносини спершу австрійського центрального прави-

1 Тут і далі в публікації “святогорській”, “святогорці’’ ,“святогорський”. Вірогід
но, коректорська помилка. — Упоряд.
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тельства (період святоюрський), а коли останнє видало carte blanche 
[право] на повне й безконтрольне панування в Галичині польській 
шляхті —  вони починають мріяти про втручання правительства росій
ського (період москвофільський). Ц і елементи шукають і находять в 
офіціозних сферах Росії не тільки моральну, але й “более ощутитель
ную” піддержку* і стають провідниками російського офіціозного, націо
налізму, казенного “православия, самодержавна и народности” на галиць
кому ґрунті. Ц е, звичайно, не могло подобатися польським хазяїнам 
Галичини. Але “общий враг” примусив їх зблизитись.

Український рух з  1880-х років починає проникати все глибше в 
народні маси Східної Галичини. Він притягує до себе всі живі сили, ви
биває москвофільство (старорусинство) з  одної позиції за другою і за 
суджує його на поступове вимирання; з  другого боку своєю боротьбою 
за права демосу, організацією мас і розбудженням в них політичної і 
національної свідомості, він погрожує захитати панування польської 
шляхти. Розгром Росії робить перспективу втручання її в галицькі від
носини, про що мріяли москвофіли, і чого потай боялися й поляки, зо
всім не реальною. Москвофіли рішають залишити політику фронди про
ти поляків і розвертають свій фронт виключно проти українства: вони 
роблять польській шляхті послуги, наскільки ще користуються яким- 
небудь впливом, нейтралізуючи народні рухи, неприємні для польських 
аграріїв; перешкоджають хліборобським забастовкам, робітничій емігра
ції; стають вірними спільниками польської шляхти в її парламентарній 
виборчій боротьбі проти українських партій.

Польські правителі в Галичині починають ігнорувати панросійські 
тенденції москвофілів, в дійсності цілком нешкідливі, бо на галицькому 
ґрунті, під польським пануванням, цей панрусизм не мав ніякого реаль
ного значіння, не може стати ніякого справжньою культурною чи полі
тичною силою, а наскільки може гальмувати український рух, являєть
ся цілком реальним плюсом для польського панування над русинським 
елементом, для розвитку якого (як показала вся еволюція галицького 
життя) єдиною основою може служити його народна українська стихія. 
Вони оповіщають старорусинів єдиною симпатичною і можливою з по
гляду поляків партією серед галицьких русинів. Старанно підтримують 
їх скрізь, де не можна провести поляка і доводиться рахуватись з  мож
ливою побідою українства.

Цей одвертий союз починається після торішніх виборів до парла
менту, які засвідчили надзвичайне напруження і силу українського руху 
серед галицьких мас. Він починається серією погромних москвофіль
ських мітингів, що відбувалися під захистом польської адміністрації 
Галичини і цілком розвертається під час виборчої кампанії до Галиць
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кого сейму (ландтаг) з  початком цього року. Всі польські партії (за  ви
нятком соц[іал]-демократів) складають тісну спілку для боротьби з 
українцями і сполучаються також з москвофілами, а намісник Галичи
ни вживає всіх ресурсів своєї необмеженої і безконтрольної влади, щоб 
всім натиском адміністративної машини підтримати і підкріпити і так 
великі шанси польської ієрархії, що має як економічну, так і політичну 
перевагу.

В результаті цій спілці націоналістично настроєного польського гро
мадянства, австрійської бюрократії та русинських ренегатів, справді 
вдалося оборонити свої позиції: українське представництво зосталося 
майже при старому складі сеймового представництва*, а москвофілам за 
вірну службу удержансгїх депутатські мандати в попередньому числі.

Граф Потоцький заплатив своєю кров’ю за той вжиток*, який він 
зробив з своєї необмеженої повної влади в інтересах підтримання поль
ського панування. Божевільне роздражнення проти українства, викли
кане убивством серед польського громадянства, русинські ренегати на
магаються роздмухати нацьковуванням та доносами; кровожадному 
завиванню польської націоналістичної преси підтягує з  великою старан
ністю москвофільська; у віденському парламенті “старорусин Хлибо- 
вицкий” розсипається лайками* та інсинуаціями на адресу українсько
го руху під оплески Польського клубу, а польська шовіністична молодь 
у Львові дикі некультурні вчинки проти українства взагалі та окремих 
українців, які попались їй під руку, в пику українству і в унісон моск
вофілам, сполучає з  несподіваними компліментами “русскому язьжу, 
русской культуре”, за якою ще недавно в польських кругах не визна
валось ніякої культурності і т. ін.

Польської інтриги більше нема, замість неї настало “трогательное 
единодушие” істинно польських та істинно руських людей. “Славянская 
семья”* може зараз “в полном составе” справляти тризну по прогре
сивних вільнолюбних ідеях, які одушевляли кращих представників сло
в’янського відродження.

Як до речі наспіли тепер капітали, пожертвувані д. Борзенком* на 
влаштування цих тризн, і які веселящі душу перспективи одкривають- 
ся істинно слов’янським людям всіх колін та язиків.
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В О БО РО Н У  КН И ГИ

Недавно прочитав я статтю в “Раді”, написану з приводу виходу 
нового видання одної старої наукової книжки* по українській історії на 
російській мові, де висловлялося вдоволення, що ця давня книжка, яка 
стала вже віддавна бібліографічною рідкістю, знову стає приступною, 
знову з  неї можна буде користуватись. Пише це чоловік хороший, сим
патичний, український, і книжка справді корисна, непередавнена в своїй 
вартості. І, одначе, читаючи цю статтю, почув я гірке чуття сорому й 
жалю. А дже ця книжка, так розхвалена українським автором в укра
їнській газеті і проголошена за неприступну досі та рекомендовану 
нашій суспільності в отсім новім виданні, ще в р. 1902 видана була по- 
українськи*, власне, з  огляду на свою вартість для української історії. 
Видана в видавництві, призначенім для широкої публіки, —  “Історич
ній бібліотеці”*, і видавництво це було засноване на українські гроші й 
переважно заповнювалося українськими перекладами; навіть видні 
українські діячі й літерати прикладали своїх рук до нього*, ведені ба
жанням присвоїти українській літературі й українській суспільності най- 
важніші монографії по історії України, писані по-російськи.

И  справді в цій бібліотеці зібрано все цінніше, що з ’явилося по 
історії України на російській мові, —  монографії Костомарова, Анто
новича, Лазаревського, Єфименкової, Новицького, О р. Левицького, 
Ш ульгина й ін.

Видавано її в великім числі примірників і якомога дешевше*. І от 
показується, що навіть люди ближчі, заінтересовані українською істо
рією, українським письменством, настільки мало знають це видання, що 
не знають, що в нім міститься...

Явище незмірно сумне —  які б не були його причини. Чи буде 
причиною та обставина, що ця “Історична бібліотека” виходила ні в 
Києві, ні в Полтаві, а у Львові, і тут проявляються результати і дов
голітніх урядових заборон галицької книжки в Росії, і недооцінювання 
її вартості з  сторони самої української суспільності, якому до помочі 
прийшло ще й високе мито, наложене правительством на заграничні 
книжки, та мала рухливість нашого книгарства, що тільки ще розпочи
нає свою діяльність. Т ак, не вважаючи на всі заходи галицьких видав
ництв, на їх готовність взяти видатки мита і пересилки в значній мірі 
на свій кошт (в Росії видання Товариства [ім.] Ш евченка і Спілки 
продаються тільки на 20 процентів дорожче, хоч мито і пересилка ра
зом доходять до 50 процентів]), галицькі видання справді слабо по- 
питуються й мало розповсюджуються на російській Україні. Таким спо
собом культурні засоби, приготовлені для України заходами самих же
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українців в Галичині, нерозважно занедбуються так, що вони зостають
ся уділом тільки записних книголюбів або спеціалістів, хоч власне при
значалися для широкої публіки. Ц е дуже негарна прикмета сучасного 
українського життя, симптом його інертності, узькості, провінціальності.

Але проявляється тут, мабуть, і інша, загальніша прикмета україн
ського життя —  слабкий інтерес до української книжки взагалі, як не 
підперчена вона якоюсь сентенцією та пущена в світ “без принуки” —  
без якоїсь спеціальної, можливо, рухливої агітації. Тішимося тим, що 
Шевченків “Кобзар” рік за роком розходиться десятками тисяч при
мірників, що тому або іншому копійковому видавництву удається розі
йтися в десятки тисяч примірників. Але ані на самім “Кобзарі”, ані на 
тих копійкових видавництвах не виїде наше культурне життя. Поруч 
популярної книжки для найширших мас, дуже і дуже потрібної, неми
нуче потрібна також і “інтелігентська книжка”, і спеціальні праці з 
українознавства, коли ми хочемо розвиватися як народ, як нація, а не 
чевріти в межах “домашнего употребления”. Тимчасом у нас “інтелі
гентська книжка” іде звичайно дуже слабко (коли вона без перцю і без 
принуки), а наукова, спеціальна —  таки й зовсім ніяк не йде. Взяти, 
наприклад, таке видання, як “Записки Наукового товариства ім. Ш ев
ченка” —  спитати, скільки його розійшлося по Україні від часу, як від
чинено російську границю для галицьких видань? Спитати, розумієть
ся, тихенько, бо й сором на голос сказати цифру цього розходу в 
тутешніх сторонах. А  є нові “Записки Українського наукового товари
ства в Києві?” —  те ж  саме. О дна частина українців не купує тому, 
що не має купила, а друга тому, що в неї є купило на все інше, тіль
ки не на українську книжку, взагалі не на українські речі. Російську 
книжку, може, й купить (теж, розуміється, не серйозну наукову книгу, 
а модну, сенсаціонну), а на українську вже не стане його —  не стає 
грошей, або часу не має читати українські книжки. А  повинно б було 
бути якраз навпаки: російську книжку, коли цікавить тебе, позич, а 
українську купи. Купи, хоч би й не мав ти справді великої надії про
читати, —  купи й положи на стіл, як доказ своєї прихильності й щи
рості до культурного українського життя і як доказ самого сього ж ит
тя. А  як справді не маєш сам за що купити —  подбай, щоб вона була 
куплена десь коло тебе —  в бібліотеці громадській чи якійсь інститу
ції, чи якоюсь заможнішою від тебе особою.

Не тільки для того, аби сею книжкою могли користуватись, але 
щоб просто таки була  вона, щоб терном сиділа як доказ живого куль
турного українського життя. Книжка, наукова особливо, —  це ж  
страшний документ, необорної сили доказ. Вісімдесят  котрийсь том 
наукових “Записок” львівських, двадцят ь  котрась книжка “Історичної
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бібліотеки”, одинадцятий  річник “Літературно-наукового вістника” —  
це ж  все такі аргументи против усякого легковаження українства, пред- 
ставлювання його як несерйозну фантазію, кружкову забавку, від яких 
трудно собі представити що-небудь сильніше. Всяке серйозне наукове 
видання —  це страшний камінь преткновенія і соблазна для всіх воро
гів українства, і треба ним якгустіше засипати всі дороги.

У нас же сього не розуміють очевидно, і нема заохоти для видан
ня їх. Видана книга лежить або випрохується задурно, особливо для 
всяких гуртків і бібліотек (які б, навпаки, повинні підтримувати покуп 
такої книжки, яка для поодиноких людей з  публіки або задорога, або 
заспеціальна), часом ще й з  додатком наївно цинічного аргументу: “Все 
одно ця книжка у вас не йде, дурно пилом припадає, то пожертвуйте”. 
А  тимчасом під умовою роздавання задурно, аби “не лежала дурно”, 
ніяке видавництво розвинутися не може.

Н е забуваймо, що ми нація, яка тільки дороблюється, вибивається 
“між люди”, і нам “не в пример” ті нації, які мають усе печене й ва
рене. Там  одиниця може в питаннях культури й науки свобідно води
тися тільки своїми індивідуальними інтересами —  “не цікаво мені, мов
ляв —  і не купую”.

М и мусимо підт римуват и з  національного обов’я зк у  всі ті еле
менти, з  яких складається повнота національного життя, підтримувати 
з усієї сили і всіма можливими способами. В нас одних, в нашій енер
гії, запобігливості й готовості скількимога служити своїми силами і 
засобами національному ділу в усіх його потребах —  наш рятунок. І 
ніякі конституції, ні революції, ні праві, ні ліві не витягнуть і не виря
тують нас, коли ми собі не пильнуватимемо своїх потреб і інтересів на
шого національного розвою.

17.V. 1908
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АНДРІЙ п о т о ц ь к и й  
ПРО УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ 3  р .  1659

Історія родини Потоцьких тісно сплелася з  історією України. Ріж - 
ні члени сеї родини відіграли замітну історію в ній як репрезентанти па
нуючого польсько-шляхетського режиму, і се не раз ставило їх в гост
рі конфлікти до українського життя. Політика пок[ійного] намісника: 
його репресійне становище супроти українських національних і суспіль
них змагань, скептицизм до яких-небудь угод з  українцями й готовість 
до порозуміння і союзу з  москвофільськими, панросійськими кругами 
для поборення спільними силами українського радикалізму, пригадує в 
довгій галереї історичних діячів сеї родини його іменника з-перед 
250 літ —  Андрія Потоцького, обозного коронного, пізнішого воєводу 
брацлавського. Він був висланий зимою 1658— 1659 на Україну на чолі 
невеликого польського війська, післаного в поміч Виговському. В ве
ресні 1658 р. Виговський, рішившися розірвати з Москвою з  огляду на 
її нещиру політику, ворожу і шкідну для української автономії, поста
новив відновити державну зв ’язь з  Польщею, під умовою широкої ав
тономії для України. Гадяцький трактат, підписаний 16(28) вересня, 
уставляв відносини сеї автономної України, під іменем “Вел[икого] кня
зівства Руського” —  з польською державою, і помічні польські полки 
на підставі сього трактату були вислані під проводом Андр[ія] П отоць
кого — помагати Виговському вигнати московські залоги з  України. 
Одначе Потоцький, розглянувшися в українській ситуації, скоро пере
конався, що нова українсько-польська угода стоїть на дуже хисткім 
ґрунті. Старшина за ціну забезпечення політичних і національних прав 
України годилася вернутися під старий режим: признати польське зако
нодавство, пустити назад на Україну шляхту, католицьке духовенство. 
Але українські маси за ніякі політичні чи національні здобутки не хо
тіли вертатися назад в підданство польським панам і рішучо виступили 
через се против відновлення відносин до Польщі, а розриву з  М оск
вою. Потоцький супроти сього настрою мас вважав старшинську полі
тику за безвиглядну, а оціняючи відносини з сього польсько-шляхет
ського становища, взагалі вважав за безнадійне яке-небудь порозуміння 
з українським народом: українські маси, перейняті свободолюбними, де
мократичними змаганнями, були рішучо ворожі всякому шляхетському 
режимові, і всяка українська група, яка схотіла б вести політику напе
рекір сим змаганням, неминуче мусила б упасти. Супроти того Потоць
кий радив королеві союз з  московським правительством против Украї
ни і безоглядні репресії против українського народу —  аж до повного 
винищення і обезлюднення України. Ніяких ілюзій, ніяких угод —  бо
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ротьба —  аж до краю. Такі гадки висловив він в листі, звіснім п. т. 
Przestrogi Andrzeja Potockiego, oboznego koronnego o Ukrainie 1659, ви
данім польським археографом гр[афом] Константаном Свідзінським з 
оригіналу в “Памятниках” Київської археографічної комісії, в т. III, в 
р. 1852 (недавно се видання вийшло другим накладом, в першім сей 
лист читається на ст. 2 9 9 — 304). Я  позволю собі навести сі цікаві по
гляди й ради.

Потоцький зачинає від осторог королеві, аби не сподівався добрих 
наслідків по Гадяцькім трактаті: Задніпров’я рішучо виступає против 
угодової старшинської політики, тягне до Москви, і старшина кінець 
кінцем піде за ним, постаравшися тільки щось виторгувати при тій на
годі від московського правительства для української автономії. “У них 
то основа політики —  не бути ані під вашою королівською милістю, ані 
під царем, і вони сподіваються осягнути се, зводячи й страшачи в[ашу] 
королівську милість царем, а царя —  вашою королівською] мил[істю]; 
отже, треба їх хитрощі обернути против них самих, а для в[ашої] ко
ролівської милості треба доконче погодитися з  царем і ввійти в пороз
уміння щодо України —  хоч би навіть відступитися від якоїсь часті З а 
дніпрянської України, аби тільки більше не брав під свою протекцію 
(ту частину України, яка зістанеться при Польщ і)1. Треба тільки се по
розуміння з  царем уложити потайки, аби козаки не звернулися до по
мочі Туреччини —  підійти їх в секреті з  царем і тоді ввести польське 
військо на Україну. Вона піддасться в такім разі, бо дуже ослаблена 
тепер; а якби пробувала боронитися, то треба її ще більше ослабити, 
спустошити і зубожити: треба мати напоготові татар, щоб вивезли до 
Криму “кілька фір” української людності, а з  другого боку польське 
військо, розложившися на Україні, нехай так знищить її, щоб людність 
тутешня мусила тікати на Волинь, Поділля1 2. Тільки тим способом 
Україна може бути поневолена, бо поки вона буде “людна”, доти все 
буде втягати Польщу все в нові та нові війни. Треба Україну (то зна

1 A  tosz trzeba żeby ich astucye na nich się obrocily — trzeba w. k. mci koniecznie 
z carem się poiednac у transigere o Ukrainie choćby mu co oney za Dnieprem puścił w. k. 
m., ażeby iuż ich więcey nie brał pod protekcyą swą.

2 Lecz jeśli w. k. m. z carem możesz mieć ciche conditionem, racz tu w. k. m. w 
Ukrainę iak z naipopoteżnieyszym woyskiem wnisc: szabli nie dobywszy za iednym 
zamachem uspokoisz ich w. k. m. wiecznie iednym przysciem swoim, a potym wprawisz 
ich w. k. m. w taki porządek, żeby iuż więcey wirzgnąć nie mogl ani szkodzić у na potym 
państwu w. k. m. Słabi są, widzi Bog... prziimo cokolwiek w. k. m. na nich włożysz. A 
iesliby terz niewdzięcznie to prziimowali, trzeba mieć woysko tatarskie na dorzędziu, żeby 
kilka fur ich wywieźli do Krymu, a zaś woysko w. k. m., onych zuboży у tak muszo na 
włosc, na Wolyn, Podole siła tego przyść, a tak w. k. m. przeplenisz Ukrainę, która puki 
będzie ludna, zawsze oni o tern myślić będo, jako koronę Polsko intrygować w nowe
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чить Східну, Наддніпрянську її частину, що була огнищем козацьких і 
народних рухів) вернути до її давнішого стану —  щоб було в ній ли
ше кілька міст: поки буде українців мало, доти будуть добрі. П ольсь
ка шляхта на свою голову понастягала сюди людності, а Хмельницький 
своїми повстаннями роз’ярив її против Польщі, і тому з нею нічого не 
зробиш. “Страшенна сила тут людей незвичайно злих і своєвільних”. І 
Потоцький мав те переконання, що “боротьба ся буде тривати, поки 
або Україна Польщі, або Польща України не повалить”.

Інші свої ради до poskromienia swywoli української Потоцький за 
повідає королеві в уснім представленні; в листі він кладе ще раз натиск 
на головну справу —  потребу порозуміння з  Москвою і з  іншими дер
жавами, щоб мати вільну руку супроти України —  могти приперти її 
до стіни. З  Кримом Польща була в приязних відносинах —  треба бу
ло доконче прийти до порозуміння з Москвою.

Програма ся була сповнена: Польща і Московщина за порозумін
ням розділили сфери свого володіння на Україні, і “українська своєво- 
ля” була задавлена як в польській, так і московській Україні. Але се 
був тільки антракт в народнім житті України, по якім її змагання про
кинулися з  новою нестримною силою. Трудно дипломатичними штука
ми задавити живу силу народного життя.

17 .V. 1 9 0 8

woyny. Bo і uż ja widzę, że ta lucta tak długo trwać będzie, że albo Ukraina Polskę ab 
Polska Ukrainę obali: Srogie tu mnostwo ludzi haniebnie złych у swowolnych. Póki 
Ukraina nie będzie pociągniona versus sua principia, nigdy pokoiu nie będzie w 
Polszczę — to iest aby tylko kilka horoduw było iako przed tym w Ukrainie, to kiedy 
ich nie wiele będze, to będą dobrzy.
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Ч А С  Н Е  Ж Д Е!

В програму ukrajowienia Галицької Русі входить між іншим, як одна 
з  набважніших точок, також розірвання зв ’язі Галичини з  Україною ро
сійською, ослаблення всеукраїнської солідарності, всеукраїнської ідеї. В 
останніх енунціаціях з  польської сторони се було піднесено досить ви
разно, а не треба було й таких заяв, щоби знати, наскільки се важно 
з становища польської політики, в Галичині спеціально. Соборну Украї
ну взяти в рами Ягайловської ідеї —  се вже справа вповні утопічна. 
Значить, для того, щоб забезпечити залежність Галицької Русі від 
Польщі, щоби по можності ослабити зв ’язки Галичини з  рештою укра
їнських земель, її всеукраїнські почуття.

Тенденція ся тим небезпечніша, що роботу її улегшують різні об
ставини самого українського життя. Політичний кордон розтинає і роз
риває ріжними перешкодами єднання обох частин нашого національного 
тіла. Ріжниці історичні, культурні, політичні, конфесійні etc., etc. відчу
жили в значній мірі українську суспільність Росії і Австрії і відчужа- 
тимуть все більше, дальшими впливами тих розхожих рухів, коли ми 
сьому не запобіжимо. В самій українській суспільності Росії помічають
ся певні течії, неприхильні тіснішому зближенню з галицьким життям, 
всякій “галичанщині” і можливим впливам на життя українське в Р о 
сії. І, без сумніву, така ж  тенденція дуже сильна і в політиці офіціаль
них російських кругів. Все се змушує серйозно задуматися кожного 
розважного громадянина як з  російської, так особливо з австрійської 
України, котрій сі тенденції грозять цілковитим відокремленням від ве
ликого українського тіла. Свідомим змаганням згаданих вище чинників 
і несвідомій роботі всіх тих обставин, що вбивають клин в наше націо
нальне життя, мусить бути протиставлена свідома, енергічна, завзята 
робота нашої суспільності, звернена на поборювання перешкод, які за
важають нашому національному єднанню, і на зміцнення всього, що 
може скріпити нашу національну єдність.

Д ва роки тому я підніс був голос у сій справі (в статті “Галичина 
і Україна”, передрукованій і в “Ділі”)*, звертаючи увагу галицької су
спільності на згідну небезпечність і потребу противділання їй. Вказав 
там на обов’язок нашої школи, нашої преси (дуже впливової на сій 
точці), наших літератів галицьких всіма силами дбати про зближення 
галицької суспільності до українського життя, про вигладження ріж- 
ниць в мові, термінології, правописі, про зближення до мови україн
ської (розуміється —  зближення розважне і розумне, не переймання 
жаргонових русизмів або ріжних недоречностей, якими не дорожать 
самі українці російські). Вказував на потребу, щоб галицькі українці,
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особливо молодші, старалися ввійти в ближчі відносини з  українським 
життям Росії. П ри іншій нагоді підчеркував і те, що політика галиць
кої України в міру того, як стає активнішою, повинна не спускати з 
очей інтересів цілої України і нашу галицько-австрійську політику вес
ти в згоді з  змаганнями і завданнями українського народу як цілості.

Пригадуючи се все, сим разом хочу звернути увагу нашої суспіль
ності на деякі ще спеціальні справи, що вимагають щирої і теплої печа- 
ливості її найширших кругів.

Перше, що не полагодженою зістається справа великанського ми
та* на заграничні українські книжки в Росії, заведені з  днем 1 марця 
1906 р. Справу сю пригадував не раз*. Мито заведено невправно, на 
підставі фальшивої інтерпретації договору Австрії з  Росією; і австрій
ське правительство має право і обов’язок в інтересах свого промислу 
допоминатися усунення сеї фальшивої інтерпретації. Заведення мита 
робить необчислиму шкоду галицькому духовому життю нашому і на
шим зв’язкам з  Україною, закриваючи галицькій книжці майже цілко
вито доступ в Росію, а ріжними секатурами, які виникають з  фіскаль
них (митових) мотивів, заводить взагалі неможливі утруднення в 
книгарських і навіть кореспонденційних зносинах з  російською Украї
ною. Воно засуджує Галичину на вповні пасивну ролю в українському 
житті, позбавляє можливості як-небудь не тільки впливати на нього, 
але й просто брати в нім активну участь. Наші політичні представники 
досі не зайнялися енергічно сею справою; річ нашої суспільності при 
кождій нагоді класти їм на серце сю справу —  “аж до скутку”!

Друге —  я хотів би бачити трохи більше уважливості з  боку на
шої суспільності для тих інституцій, що одні-одніські звертають увагу 
на зміцнення культурних і національних зв ’язків Галичини з Україною. 
Я розумію Наукове товариство імені Ш евченка і Українсько-руську 
видавничу спілку у Львові. Наукове товариство зістається і —  при те
перішніх відносинах, мабуть, ще довго зіставатиметься найважнішою 
репрезентацією українського наукового руху, а з  тим —  взагалі укра
їнського культурного життя (котрого науковий рух служить найвищою 
рекомендацією для цілої України). Здвигнене складками і засобами 
обох частей України*, воно служить найбільше пророчистим докумен
том єдності наукового і культурного життя всіх частей України. Воно 
дбає про наукові зносини*, про наукові досліди в інтересах досліджен
ня сучасності і минувшості українського народу і землі як цілості. Воно 
служить також і практичним потребам української взаємності, підтри
муючи по змозі такі плани, зносини і підприємства, удержуючи навіть 
книгарню на Україні* для того, щоб галицька книжка не зіставалася 
там неприступною рідкістю (при теперішніх митових практиках торгів
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ля галицькою книжкою може вестися тільки з доплатою з власної ки
шені), і т. іи. І з  якими ж  трудностями моральними і матеріальними 
приходиться боротись йому притім! Хочете знати, як легко йому вести 
свою наукову роботу? З а  відповідь нехай вистане отсей факт, напр., 
що на подання своє до міністерства освіти, щоби двом членам його* 
виєднано звичайною дорогою приписану легітимацію для занять в дер
жавних архівах Росії, внесене в о с е н и  1 9 0 6  р., Товариство ще д о 
с і не о д е р ж а л о  сих легітимацій, хоч ся формальність для інших на
укових інституцій сповняється протягом кількох тижнів. Хочете знати, 
яку матеріальну поміч має з  публічних фондів се Товариство, що на 
наукові цілі видає річно понад 50 тис. корон?* З а  тридцять літ своєї 
культурної роботи воно доробилося аж  18 тис. річної субвенції* (ви
плачуваної притім з  державної каси дуже неправильно з незвичайними 
спізненнями), тимчасом як інші аналогічні інституції, з  далеко більш 
обмеженим кругом діяльності, дістають понад 100 тис.* Н а тім воно й 
стало від р. 1902, і тільки сього року піднеслася ся дотація, по безко
нечних петиціях, інстанціях, пригадках, на цілі 2 тис. корон* (словно: 
дві тисячі корон). Наша суспільність згадує про се Товариство лише, 
коли є нагода протягнути руку до н ь о г о, по дарові книжки до но- 
возаснованої бібліотеки, або підмогу на якусь інституцію, або по опуст 
в друкарні, що служить головним джерелом видатків на наукові цілі 
Товариства*. А  наші посли якось все не мають часу і енергії добити
ся якоїсь ліпшої дотації для сеї так важної інституції.

Видавнича спілка* ставила своїм завданням служити культурному 
життю українському і, не маючи ніякої підмоги з  фондів публічних, ні 
можних меценатів за плечима, як проста спілка уділова, вона за десять 
літ свого існування дала нашому культурному життю дуже багато, може 
більше —  та ліпше не вдаватись у порівняння. Вона вела свою робо
ту силами австрійської і російської України, і вкладаючи з року на рік 
все нові суми в свій оборот, поклала всі надії на отворення границі. 
Коли з  знесенням заборони заведено мито рівнозначне з  забороною, се 
було для неї таким ударом, що кілька літ вона простояла на мертвій 
точці і тільки сього року починає з  неї сходити. Друк книжок через сі 
мита вона перенесла останніми часами до Києва*. Служитиме, отже, 
ще сильнішим зв ’язком з закордонною Україною. Але чи підтримає її 
наша суспільність в сій новій фазі енергійніше, ніж досі? А  досі вона 
підтримувала її дуже сильно, так що ліпше й не казати.

Т а  найважнішим і найсильнішим з сього погляду чинником, безпе
речно, тепер [є] “Літературно-науковий вістник” (від 1905 р. власність 
тої ж  Видавничої спілки). Від двох літ він виходить у Києві*, і число 
його передплатників на Україні вже зрівнялося з  числом його перед
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платників в Галичині*. Заповняючися белетристичними творами і стат
тями письменників зарівно з  російської й австрійської України*, він 
служить нині найбільше живим і сильним огнивом, що лучить культур
не життя обох частей нашої землі. Держить наших людей в почутті 
своєї національної спільності, в курсі спільних інтересів і всуваючи в 
руки українського читача твори галицьких письменників, змушує його 
придивитися тій страшній “галичанщині^ та переконатися, що вона зо
всім не така страшна, як її малюють. Його завдання в сфері розвою 
нашої національної солідарності, вироблення ширшого національного 
почуття і світогляду, незвичайно важні. Занадто близько стою до ньо
го, аби хотіти його оцінювати. А  те знаю тільки, що ту роботу, яку він 
робить, не робить у нас ніщо, і на його місце, сумніваюся, чи найшло
ся би щось, що могло б його заступити. І думаю, що галицька суспіль
ність не сповняє свого обов’язку перед сим чинником. Знаю , що “Л [і- 
тературно]-н[ауковий] вістник” по сей день не має в Галичині і п’ятої 
часті передплатників “Діла”. І з  того вношу, що дуже багато націона
льно свідомих людей не дооцінює значіння наших національних зв ’язей 
і взаємин з закордонною Україною або легковажить їх підтримування. 
“Літературно]-н[ауковому] вістникові” приходиться боротися з  вели
кими матеріальними трудностями при нинішній його організації. Опи- 
раючися на читачеві малозаможнім, і в Галичині, і на Україні він мусить 
бути дешевий, а щоб витримувати конкуренцію з чужими журналами 
(в Росії особливо), мусить давати не тільки добре, а й багато. І коли 
до всіх інших тернів, які стрічають ті, що двигають на своїй дорозі, на 
своїх плечах сей тягар, з  року на рік приходиться ще боротися з  мате
ріальними трудностями, то нехай наша суспільність числиться з  мож
ливістю, що й найбільша енергія може з  часом вичерпатися. А  повто
ряю, —  я дуже сумніваюся, щоб на місце “Літературно]-н[аукового] 
вістника” міг з ’явитися орган, котрий міг би вести його роботу коло на
шого національного єднання.

Наша суспільність своєю байдужістю до тих чинників, які працю
ють над нашим національним з ’єдиненням, не повинна йти на руку сві
домим змаганням наших ворогів. Тим більше, що час не жде. Periculum 
in mora.
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П О Ч А ТК И  СІЧІ

Д о пам’яткової книги віденської “Січі” хочеться мені вписати кіль
ка слів про її патрональну Січ Дніпрову —  про її початки.

Н азву сю толкуютъ звичайно в значінні “засіки” —  зрубаного де
рева, уложеного так, щоб воно могло служити охороною, загороджую
чи дороги ворогові, далі —  дерев’яного укріплення.

Ф орми степового господарства, практикованого на Подніпров’ї в 
Х Ѵ -Х Ѵ І  віках, сильно вимагали таких укріплень для охорони від 
татарських наїздів, від дрібних татарських ватаг, що шпирали за “уход- 
никами” по пасіках, ріллях, рибальських затоках, і забирали їх в нево
лю, коли вони не мали де сховатись та відборонитись. Оселі людські 
постійно трималися під стінами замків, розкиданих зрідка по широкій 
простороні Подніпров’я і Побожжя. П оза сими “острогами”, укріпле
ними містами при замках, господарство —  чи рільне, чи ловецьке, чи 
пасічницьке, чи рибальське —  мусило вестися з  великою обережністю, 
оборонною рукою, міркуючи так, щоб кождої хвилі було де сховатися 
від наглого татарського наїзду або дати йому відправу. Цісарський ви
сланець Лясота, що переїздив через Україну при кінці X V I в., опи
суючи степове пограниччя Брацлавщини, звертає увагу “на дивні, малі, 
відокремлені домки з стрільницями”, що зчаста видніються серед ту
тешніх піль, —  “туди тікають селяни, коли на їх нагло й несподівано 
нападуть татари і бороняться звідти —  бо кождий селянин, ідучи в 
поле, бере на плече свою рушницю, а при боці має шаблю або тесак, 
тому що татари тут дуже часто крутяться, і майже ніколи нема від них 
безпечності”*. Коли так було уже серед численних осад в часах, коли 
осіла колонізація присувалася до степу, то тим більше таких сховищ по
требували “уходники” на долішнім Дніпрі, в другій половині X V  в. або 
першій половині X V I в. Запускаючися далеко, за кількадесять миль від 
пограничних замків, в глибину степів, в сусідство татарських кочовищ 
і випасів, вони, з  одного боку, —  мусили в’язатися в більші організа
ції, спілки, добре узброєні, готові кожної хвилі дати сильну відправу 
напасникам, з  другого боку, —  повинні були робити певні укріплені 
позиції, сховища, для оборони від сильнішого неприятеля. І справді, 
уходницька територія, що далі від замків, а ближче неприятеля, тим 
густіше мусила бути вкрита такими укріпленнями, “городками” уход- 
ницькими. Вже серед скарг черкаських міщан на “новини”, які позаво
дили на них старости в 1530-х роках*, стрічаємо нарікання і на те, що 
вони не дозволяють уходникам ставити в уходах “городців”. Старости 
робили се тому, очевидно, що такі городці давали уходникам можли
вість загнізджуватися в степах, на певних уходах, тимчасом як старое-
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ти, в інтересах своїх поборів з  уходників, хотіли їх тримати в можли
вій залежності й контролі. Т а  власті і сили в тих далеких степах ста
рости не мали і перешкодити закладанню таких “городців” не могли 
реально. Вони ставлялися далі й служили важними опорними базами, 
коло яких скупляла й організувалася ся уходницька людність —  кон
тингенти козацькі, і загнізджувалися в степах. Особливо важне значін
ня мали такі козацькі укріплення по головній артерії уходницького і ко
зацького промислу —  Дніпру. Було їх багато. В оповіданні про погоню 
за татарами Язловецького 1571 р.* називаються такі в а ж н і ш і :  Базав- 
лук, Хортиця, Білозерський острог —  сей найдальше висунений —  в 
найближчім сусідстві кочовищ татарських.

В 1550-х роках Дмитро Вишневецький, побудувавши замок на 
Хортиці, обсаджений залогою і уоружений артилерією, дав взірець 
січових укріплень в більшім стилі, як і взагалі в життя козаччини вніс 
багато нових ідей —  дав новий розмах козацькій політиці й її енергії. 
Його ім’я зосталося зв ’язане на все з  Січчю і з  Хортицею спеціально. 
“Се острів славний воєнною організацією героя Вишневецького”, —  
записує польський письменник в 1580-х роках*.

Т о  та, то інша Січ служила головним гніздом козаччини в сих ча
сах, в залежності від ріжних обставин. В міру того, як козаччина зв ’я 
зувалася все більше в певну організовану цілість, виробляється понят
тя головної, центральної Січі —  одної для всеї козаччини, для всього 
“Н изу” Дніпрового; та, якій припадала ся роля в даний момент, носи
ла назву “Січі” par excellence [власне]. Існування такого загальн ови з
наного центру служило зверхнім виразом концентрації козаччини, його 
суцільності і єдності. В 1580 р. з ’являється в нашім матеріалі назва 
“козаків січових” в значінні давніших “козаків низових” (в  дневниках 
сойму 1585 р .)*  і свідчить про довершення і кристалізацію сього про
цесу: Січ стала осередком козацького життя і його репрезентанткою. 
Пізніші претензії січовиків (в  середині X V II в.), що Запорожжя має 
задавати тон козацькому життю, анахроністичні для того часу, опира
лися на старій традиції X V I в., коли степове, запорозьке життя мало 
справді величезне значіння в розвої козаччини й його організації, а Січ 
була його головним огнищем і центром. Т ака роля її потягнулася до са
мої Хмельниччини: аж  тоді козаки стали хазяювати “на волості”, в “го- 
родовій” Україні, могли тут організуватися свобідно, і Січ стратила 
своє значіння центру всеї козаччини, заховавши тільки значіння мора
льне —  як школа козацького завзяття і лицарської слави, гніздо ради
кального демократизму і опозиції всякому “панському” духу.
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Останні прояви неопанславізму завдали сильного удару слов’яно
фільським традиціям, залишки яких кореняться в українському суспіль
стві ще з  часів старого слов’янофільства, тобто часів відродження сло
в’янських народів. Ц е старе слов’янофільство відіграло важливу вдячну 
ролю в історії національного відродження окремих слов’янських наро
дів. Він був ангельською трубою, яка покликала до життя слов’янські 
племена, великі та малі, більш та менш цивілізовані та розвинені. З  
правдивою прихильністю та охороною слов’янофільство охопило усі 
вияви національної свідомості, культурного та політичного самовизна
чення всіх слов’янських народів, бо у вільному розвитку всіх його скла
дових частин він убачав добро для всього слов’янства. Таким чином, 
це старе слов’янофільство здобуло великі заслуги у справі укріплення 
та розвитку національного життя окремих слов’янських народів. А  спо
гад про перший порив їхнього національного життя з ’єднався невідді- 
лимо в вдячній пам’яті потомства з  першою етапою слов’янофільства. 
Так було і з  українцями —  перші кроки їхнього відродження були під 
сильним впливом слов’янських ідей. Поступово етап “слов’янського ро
мантизму” віджив. “Слов’янська ідея” почала функціонувати як вивіс
ка для різних імперіалістичних та шовіністичних планів, як прислуга для 
різних реакційних течій та груп, головним чином в Росії, і це дискре
дитувало саму ідею в очах прогресивно та вільнолюбно настроєних кіл. 
Минулорічні спроби наповнити новим змістом це скомпрометоване сло
в’янофільство тільки підкреслили, накільки воно відійшло від свого 
первісного всеслов’янського характеру та як сильно партикуляризм і 
політична погоня знищили його колишній зміст. Старі фрази про сло
в’янське об’єднання та заклики против “спільного ворога” не змогли 
приховати внутрішні дисонанси в слов’янстві, більшість якого було при
душено не “спільним ворогом”, себто германізмом, а самими слов’яна
ми. Особливо українське суспільство (як і білоруське), яке фактично 
не має жодних порахунків з  германізмом, проте тим більше мусило 
боротися проти поступів росіян та поляків з  їхніми великодержавниць
кими намірами (інтересами), а також проти тенденцій русифікації та 
полонізації, особливо скептично відносилося до найновіших планів, ви- 
сунених під прапором “нового всеслов’янства”.

В Австрії “слов’янська ідея” означає підсилення чеських та поль
ських впливів в правлячих колах та в державному житті Австрії, пере
важання поняття державної автономії та придушення національних 
груп — все це на шкоду української частини супроти її ворожнечої
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польської загарбницької групи. В Росії “слов’янська ідея” означає для 
одних “російсько-польську згоду” та одночасне розмежування росій
ського та польського кола державних інтересів на проміжних терито
ріях (Україна, Білорусь, Литва), пригноблення для обидвох держав 
неприємних національних прагнень українців, білорусів та литовців, а 
також євреїв, для інших “слов’янська ідея” означає російський шові
нізм під слов’янським прикриттям, мракобісся, яке протиставить засад- 
ничі “слов’янські ідеї” західній культурі та західним політичним дум
кам, як і національну замкнутість та великоросійський національний 
егоїзм. Українське суспільство не могло прихильно ставитися до цього 
всього, вже не кажучи про підтримку своєю участю подібних спекуля
цій “слов’янською ідеєю”.

Старе “романтичне слов’янофільство”, очевидно, згинуло. Такий 
слов’янофільський напрям, який мав би колись об’єднати всі слов’ян
ські національності (і між ними також прогресивні та визвольні) від 
імперіалістичних та реакційних прагнень, вільні частини в спільному та 
щирому прагненні за прогрес та розвиток усіх слов’янських народів, ще 
не здійснився. Зайве сьогодні переоцінювати початки такого слов’яно
фільства, як наприклад, конгрес прогресивного слов’янського студент
ства в Празі.

Українське суспільство перестало брати участь у всіх слов’янських 
акціях, і у слов’янських колах можна було почути коментарі про ізо
льованість українства... Я  не належу до тих, кого відстрашує перспек
тива ізольованості, навіть коли вона справді існує. Але українству скор
ше можна приписати будь-що інше, ніж ізольованість. Коли українці 
покірливо відмовляються від співчуття тих слов’янських братів, яких це 
платонічне слов’янство не стримує від придушування українського 
народу, або її допущення чи навіть оправдання, вони могли розрахову
вати на союзників, які взаємопереплетені та взаємозалежні один від 
одного рівністю життєвих обставин, спільними прагненнями, цілями та 
ворогами. Йдеться тут про давніших спільників ще перед польською 
унією, а саме —  Україну, Білорусь та Литву. Вони сполучені ще з  по- 
чатків їх історичного існування. Київська Русь стала основою їхнього 
громадського, культурного та політичного життя, яке продовжувалося 
на протязі багатьох сторіч. Разом вони увійшли до складу Польської 
держави, разом пройшли всі трансформації соціального та національно
го формування, пов’язані з  переходом. Опісля також разом перейшли 
до складу Росії та стали предметом її централізованої та бюрократич
ної політики. Спільну долю вони поділили також в тому, що всі три 
втратили провідників своїх суспільних верств, провідників, яких вони 
отримали від чужої пануючої культури та чужих пануючих клас. Таким
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чином їхнє національне відродження зв ’язалося тісно та нероздільно з 
господарською та соціально-політичною емансипацією їхнього демосу, 
якому передано виключне представництво їхньої національності. Крім 
того, вони всі мусили однаково розвивати свою силу опору в тім же 
напрямі —  проти російського централізму та великоруського шовініз
му, щоб здобути можливість національного розвитку, проти польсько
го панування, яке чи через спритну інтригу, чи шляхом різних погроз 
постійно намагалося увійти у спілку з  російським режимом для приду
шення їхніх національних прагнень; проти церковної політики, яка в 
православній церковній політиці визначалась російськими державними 
чинниками, а в латинській —  польськими.

Спільний шлях розгортається перед цими трьома народностями. 
Спільні цілі освітлюють їм дорогу. М іж  ними не існує порахунків. К о
жен з цих народів живе на своїй етнографічній території і національно- 
мішані кордони настільки незначні, що вони навряд чи колись могли б 
довести до поважних суперечок або до напружених стосунків з  огляду 
на важливість багатьох інших проблем, як зовнішніх зносин, так і 
спільних інтересів, які єднають усіх трьох пасинків історичної Польщі 
та бюрократичної Росії. Ц і три сусідні національні території, які про
стягаються як щільно прилягаюча, невіддільна земля від берегів Ч ор
ного моря до узбережжя Балтійського та які сполучують басейни Дніп
ра, Німану та Північної Двіни, і таким чином відділяють одним 
сильним буфером агресивні конкуруючі державні окремішності, себто 
російську, польську та німецьку, взаємно поєднані комплексом госпо
дарських, соціальних, культурних та політичних інтересів. Ц я  спільність 
виявиться доречною тоді, коли (і в якій мірі) всі три народи будуть 
спроможні піднестися над турботами найосновніших потреб їхнього 
життя, шукаючи ширший горизонт для своєї національної ідеї.

Ця спілка народів, пов’язаних довголітніми історичними вузами, має 
будучність, причому сильнішу й довговічнішу, ніж інші політичні систе
ми останніх сторіч, і отже, своєю історичною необхідністю ще зможе 
виявити себе у повній мірі. Такий союз саме завдяки його внутрішній 
міцності не втратив єднальної сили до сьогодні, а не в результаті натис
ку іззовні. Ц е явище матиме своє історичне значення при формуванні 
політичних та національних чинників.

Серед цих трьох народностей Україна не тільки чисельно найсиль- 
ніша, але завдяки культурним та господарським обставинам вона най- 
багатша. Ц і обставини накладають на нас, українців, обов’язок: при 
кожній нагоді підтримувати національні інтереси інших двох національ
ностей. Те, що буде зроблено для їх національного піднесення та по
силення їх недоторканості, стане і нам корисним. Ц е необхідно усвідо
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мити як нашому, так і тим народам. О бов’язком нашої та їхньої преси 
є просвітити своє суспільство та збудити зацікавлення до взаємного 
життя та спільних прагнень. Також  окремі представники цих народів 
зобов’язані служити своєму найтіснішому зближенню. Ц е важливе 
актуальне завдання з  великою будучністю, якому варто служити у 
справах великих і малих, і у всьому, що назагал диктують обставини. 
Н е забуваймо про це!
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Н А Ш А  Ш К О Л А

Ш кільна справа —  одна з  найбільш важних і пекучих проблем 
сучасного життя. Я к  би не нейтралізувалися впливи школи впливами 
родини, суспільності, літератури, вона кладе і кластиме глибокий слід 
на духову істоту будучих кадрів суспільності. З  другого боку, як би не 
зростали засоби самоосвіти, львина доля культурного і соціального 
добутку будучих горожан зіставатиметься за школою, і не зменшувати
ся, а навіть збільшуватися матиме вона шанси з уліпшенням шкільної 
науки, її дидактичних прикмет, раціоналізації її програм. І власне з  роз- 
воєм динамічної енергії життя, як воно стає все більше рухливим і змін- 
чивим, як вимоги його-до чоловіка і чоловіка до нього незвичайно зро
стають, як обставини життя вимагають від людини все більшої 
орієнтаційної здібності, все більшої зручності приладжування, все 
складніше і тяжче стає завдання школи, яка має приготовити будучих 
горожан, учасників і будівничих життя до тої складної й тяжкої робо
ти. І тим більше в наші часи, з  їх незвичайним розвоєм критицизму і 
переоцінювання всіх вартостей, зростає невдоволення з  сучасних форм, 
шкільного виховання і шкільної науки, і все з  більшою енергією звер
тається сучасна мисль на питання реформи школи, ревізії її завдань і 
засобів. І навіть з  боку офіціальних сфер помічаємо певні бажання іти 
назустріч сій критиці давніших форм і напрямів шкільного виховання і 
науки.

А  ще складнішим стає се шкільне питання, як і багато інших, для 
нашої суспільності, яка поруч загальних завдань мусить пильнувати ще 
й своїх спеціальних справ дня, справ, які кінець кінцем сходяться в 
однім питанні, але незвичайно широкім, що своїми розгалуженнями 
проходить ледве чи не всі сторони життя, а може коротко бути схарак
теризоване як справа забезпечення свого національного існування, 
удержання в національній цілості й одності своїх частей і переведення 
їх з становища етнографічної статики в динаміку національного розвою 
й життя. Являючися проблемою тої доби, яку ми переживаємо, допев- 
няючися свого розв’язання саме від неї, від нас, від нашої енергії і на
ціональної свідомості, тому що на пізніше воно відкладене бути не може 
без крайньої небезпеки для нашого національного існування, се загаль
не питання дня незвичайно тісно і живо зв’язане з  нашим шкільним пи
танням. Я к утрата національної школи, заміна її школою чужорідною в 
XVIII—X IX  в.* була, безсумнівно, одною з видатніших причин упадку 
національного життя в українських землях, так сотворення національ
ної школи являється одною з найсильніших запорук національного від
родження. Сучасна українська суспільність опинилася в тій же позиції,
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в  якій побачила вона себе в другій половині X V I в., коли розпросто
рений культури в формах національно-чужих, національно - конкуренцій - 
них загрозило винародовленням всьому, що підіймалося над рівнем 
акультурності, що хотіло бути учасником загальнолюдського культур
ного життя. Постулат національної школи став тоді, можна сказати, 
центральним пунктом українського життя. Недостачею національної 
школи об’ясняє сучасний публіцист, автор “Перестороги”* не тільки 
культурний, а й національний занепад руського (українського) народу, 
його політичне поневолення і безсильність. А  Львівське братство, 
закликаючи сучасну суспільність до жертв на засновану Львівську 
школу, бачило в національній школі одинокий рятунок перед націона
льною смертю, що грозила українському народові, на погляд братчиків, 
саме від виховання молодіжі в ворожо настроєній школі —  “иж бы 
пиючи в чужих студницах воды наук иноязыческих веры своей не от
падали, зачим праве и всенародное згинение барзо близко ходит”.

А  з  другого боку вповні очевидно, що тільки націоналізація школи 
в українських землях може дати українській людності підстави успіш
ного культурного, суспільного і економічного розвою, уоружити його 
рівносильною зброєю в конкуренції національностей, забезпечити від 
перспективи відставання, упослідження в загальнім культурнім і еконо
мічнім поході. Порівняння сучасного становища українських мас з  ста
новищем їх тому півтора-два століття назад, коли сі маси не були по
збавлені добродійств національного шкільництва, вражає незвичайно 
сумним образом повільного відставання українських мас, з  тим взагалі 
української народності в порівнянні з  іншими, не позбавленими вповні 
національних засобів освіти і виховання. Величезний, деінде нечуваний 
процент анальфабетів, страшні розміри рецидивізму неписьменності яв
ляються результатами сього позбавлення українських мас національної 
школи і об’ясняють нам процес економічного „і культурного занепаду 
українських мас в останні два століття, що були для інших народів до
бою розцвіту народної освіти, а для українського народу наслідком вка
заного явища —  добою культурного упослідження. В сфері середньої 
освіти досить пригадати такий факт, що в Східній Галичині, де укра
їнська людність становить до 70% *, перед полонізацією середньої 
школи в 1860-х роках українська шкільна молодіж чисельно переважа
ла над польською, а за чверть століття від тої полонізації число учени- 
ків-поляків майже удвоє переросло число учеників-русинів, і тільки по
множення українських середніх шкіл в останнім десятилітті* спинило 
дальший релятивний упадок числа української шкільної молодіжі. Се 
симптом зверхній, статистичний; а хто обрахує всі негативні впливи, як 
научання в школі, неприхильно настроєній, наука на чужій або ворожій



Наша школа 71

національній підставі —  має [вплив] на весь процес духового, культу
рного розвою суспільності, яка мусить свої культурні засоби черпати з 
таких чужих, або й ворожих джерел. Б ез сумніву, не тільки там, де йде 
мова про народні маси, і де брак науки на народній мові, брак р і д 
ної,  с в і й с ь к о ї  школи в повнім, глибокім значінні сього слова про
являється в такім очевиднім —  скажімо се сильне слово —  культур
нім в и р о д ж е н н і  української народності, але і в сфері середньої й 
вищої науки брак національної школи відбивається незвичайно некорис
но не тільки на національнім, але і на всім культурнім житті суспіль
ності і народу.

І от так, як в часах національного відродження на переломі X V I і 
ХѴП в., і тепер для української суспільності стає пекучим завданням, 
основною проблемою сучасного життя розв’язання шкільного питання в 
українських землях в напрямі націоналізації школи. Націоналізації не 
тільки зверхньої, формальної, яка починається і кінчиться самим заве
денням викладової мови, а в значінні ширшім —  то значить можливо 
ліпшого, можливо основнішого приспособлення школи до потреб укра
їнської суспільності, її життя, її завдань і обставин.

В Україні російській, де саме тільки в останніх літах знято перші 
формальні заборони з  усього, що носить на собі марку української 
національності, питання шкільне взагалі не вийшло ще з сфери дезиде
ратів. Заведення науки на українській мові в народних школах україн
ської території стало найважнішим постулатом сучасного українського 
життя в Росії*, але тільки ще постулатом. В українських землях А вст
рії, де основні закони запоручують українській народності можність 
образовання на своїй мові, український нарід не тільки має право доби
ватися сеї можності, але має все-таки певні елементи національної шко
ли. Вони слабі, далеко не відповідають потребам української народно
сті, її нумеричній силі й культурним вимогам, але все-таки існують і 
вимагають тільки свого розширення, поглиблення, очищення, перетво
рення сих відокремлених елементів в одноцільну систему національної 
школи від низин до верхів.

Увага української суспільності в сю сторону звернулася вже давно. 
В живій пам’яті у всіх ті правдиві кампанії, які приходилося переводи
ти їй для осягнення кожної нової української середньої школи, її енер
гійні заходи коло помноження сих шкіл. Густа сіть бурс, якими вкри
лася австрійська Україна, зістанеться проречистим свідком її старань 
коло того, щоб улегшити бідній молодіжі селянській і маломіщанській 
поборення трудностей, з  якими зв ’язана для неї наука в нинішній шко
лі. Приготовчі курси, приватні школи останніх літ*, гаряча дебата над 
справами національної середньої школи в нашій пресі свідчили про
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неослабну увагу для неї нашої суспільності. Але перші організації, по
чавши від заснованого в 1881 р. “Руського товариства педагогічного”, 
і видавництва педагогічні звертали свою увагу передусім на потреби 
школи народної. Для спеціальних потреб шкіл середніх і вищих допер- 
ва восени 1908 р. було зав’язане товариство учителів шкіл вищих 
“Учительська громада”*, що метою своєю поставила: згуртувати і зор
ганізувати учительські українські сили шкіл вищих та силами їх і всіх 
інтересованих розвоєм української школи виясняти сучасне становище 
середніх і вищих шкіл української території, їх хиби і недостачі з  по
гляду загальнодидактичного і педагогічного, і спеціального українсько
го національного становища, та працювати для націоналізації школи 
середньої й вищої так само, як і нижчої.

Одним з  важніших способів до того організоване в товаристві учи
тельство признало видавання періодичного органу, присвяченого потре
бам української вищої школи —  так як школа нижча має свої органи 
в Учителі , І Ірапорі , Каменярах і ін.

М ає він служити не тільки трибуною бажань і жалів, принагідних 
гадок і помічень представників нашої учительської верстви, а органом 
студіювання нашої середньої школи і його організації відповідно до по
треб нашого народу. Спільними силами нашого учительства повинен він 
організувати передусім планове і докладне вивчення нашої середньої 
школи —  шкільної статистики, шкільної організації і політики, її педа
гогічно-дидактичних і національних прикмет. Студіюванням сучасної 
школи в Австрії, Росії й інших державах, педагогічної літератури і 
практики має він витичити дорогу реорганізації нашої школи, —  вка
зати ті завдання, які має ставити собі наша школа й її помічні інститу
ції (бурси, курси і т. п.) відповідно до завдань сучасного культурного 
і суспільного життя, до обставин нашого українського життя, та спосо
би реалізації сих завдань в рамах шкільної організації, шкільного плану, 
методики і дидактики. Виділити з  того те, що може бути сповнене 
організованими силами самого учительства, і те, що мусить бути осяг- 
нене організованими силами суспільності.

Головна вага, натурально, мусить бути положена притім на шкіль
ництво австрійське —  в Галичині й Буковині, але було б в високій 
мірі пожадане, щоб часопись наша могла давати повний образ шкіль
ництва і його хиб з нашого, українського становища, у всіх краях, за 
люднених українською людністю: в Росії, на Угорщині і в українських 
колоніях.

Притім хоч часопись числить, головно, на працю і поміч сил учи
тельських, але не виключно. Учитель часто бачить одну сторону, су
спільність може часто доповнити його погляди виясненнями з  свого ста
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новища. Важно знати домагання, які ставить до школи суспільність. 
Важні свідоцтва вихованців, як класичних свідків впливів ріжних сто
рін шкільної науки й шкільного життя.

Часопись наша бажає й сподіється широкої й енергійної помочі на
шого учительства і всеї нашої суспільності для шкільної акції, піднятої 
нашим товариством і його органом, в інтересах нашого національного 
життя.

У  Л ьвові, 15.ІІІ.1909



74 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРОК...

Х О Л М Щ И Н А
(Головні моменти в історії її приналежності)

З  приводу теперішніх дебат про Холмщину до мене звернулися з  
прощенням, щоб я подав в пресі інформації про її історичну прина
лежність. Історичний матеріал до сього питання, одначе, доволі повно 
поданий в моїй “Історії України”, хоч вона писана ще перед початком 
тих дебат, і я тут зберу коротко тільки головніші факти, а по деталі 
відсилаю до відповідних томів “Історії” (т. І—IV цитую в другім видан
ні, т. V  і V I —  в першім). Від початків історичного життя українсько
го і польського Холмщина, то значить українська територія за Бугом, 
між лівим берегом Бугу і поріччям Вепра, виступає перед нами як 
предмет боротьби між державним організмом українським (руським) і 
польським. Польські князі при кождій нагоді силувалися прилучити 
Холмщину до польських земель; руські не тільки збороняли їм того і 
відбирали назад ті пограничні землі, але при догідних хвилях пильнува
ли загорнути землі за 'Вепром —  Люблінську околицю. Причиною 
було не тільки граничне положення сих земель на українсько-польськім 
пограниччі, але, мабуть, також і колонізаційні обставини. П ід час за
гального руху словенського на захід українська колонізація, правдопо
дібно, значно перейшла за поріччя Бугу і пізніше зіставалися сліди і 
традиції сеї української колонізації за Вепром не тільки в українських, 
а і в польських округах (щ е в козацьких часах Люблін включали в 
поняття української етнографічної території, а властиву Польщу вва
жали за Віслою)1. Пізніше,, коли українська колонізація звернулася на 
полудень і схід, не тільки сі крайні західні українські займанщини були 
покриті польською колонізацією, що сунула на схід, відступаючи перед 
німецьким напором, але Польща старалася захопити і землі за Вепром, 
що вважався (в  своїй середній часті) границею,Польщі й Русі2.

Першу таку боротьбу літопись згадує ще в часах Володимира 
Св[ятого], але тут, може, маємо діло з  пізнішим ретроспективним 
освітленням, під впливом пізнішої боротьби з  поляками за пограничні 
землі3. Т ака боротьба, достовірно звісна, мала місце по смерті Во
лодимира, коли Болеслав Хоробрий, під час усобиць на Русі, за 
брав побузькі землі, а Ярослав потім відібрав їх назад, може, і з  лиш
ком4.

1 Див. т. І, с. 193-194.
2 Див. т. II, с. 369-370.
3 Див. т. І, с. 433—436.
4 Див. т. II, с. 21—22.



Холмщина 75

Потім довго ми не маємо ніяких певних звісток про які-небудь за 
воювання польські1, й досить правдоподібно, що і не було серйозних 
проб з їх боку, бо українські князі X II в. мали загалом перевагу1 2: Але 
під час замішань в галицько-волинських землях по смерті: Рбмана 
Польща старалася загорнути побузькі землі3, аж поки Данило, зміц
нивши свою позицію (в 1220-х роках) не зробив кінець тимі заходам. 
Він звернув взагалі особливу увагу на сю західну “Україну”, зробив 
Холм, ним заснований (коло р. 1237), своєю столицею, переніс сюди 
єпископську катедру з  Угровська, укріпив його стінами і вежами, ос
танки яких і досі видніють коло Холма, поставив розкішну/ кафедраль
ну церкву св. Івана, прикрасивши її зібраними з  ріжних сторін України 
пам’ятками штуки4, і кілька інших церков. Тут, в збудованій ним церк
ві Богородиці, і поховано потім “руського короля”. Перевагд галицько- 
волинських князів над польськими в 2-й пол[рловині]: Х Ш  і першій: 
пол[оловині] X IV  в. була настільки значна, що в тім часіі з  польського 
боку не могло бути ніяких аспірацій на Холмщину. Навпаки, галицькі 
князі не раз захоплюють в тім часі Люблінську околицю, а навіть 
роблять заходи коло польської корони5.

Ситуація змінилася в середині X IV  в ., коли кор[оль] Казимир, за 
порозумінням з Угорщиною, п а  смерті' Ю рія-Болеслава, розпочинає 
свої заходи коло завоювання галицько-волинських земель. В першій 
стадії сеї довгої боротьби Холмщина: зісталася за  волинськими князями 
(перемирний трактат 1352 р. за Польщею признає Люблінську землю, 
за Волинню —  Х олмську)6. А ж  по трактату з  1366 р. Казимир ді
стає холмсько-белзькі землі. Але слідом вони відпали від нього і тіль
ки 1377 р. король Людовик Угорський востаннє здобуває їх7. Стано
вище сих західноукраїнських земель якийсь час зіставалося неясним ще 
через конкуренцію прав Корони Угорської і Польської і тільки в 1380-х 
роках вони рішучо переходять під Польську Корону. Після того як 
Белзьку землю Ягайло віддав князю мазовецькому, земля Холмська 
відлучена була від Белза, і хоч була відрізана від Галичини тою Белзь- 
кою землею (що потім стала осібним воєводством), але по старій тра
диції разом з Галичиною зачислялася далі до Руського воєводства, як 
одна з  п’яти земель його (землі: Львівська, Галицька, Перемиська,

1 Див. т. III, с. 565-568.
2 Про тодішню границю на Побужжі, т. II, с. 369—370.
3 Див. т. III, с. 31-32.
4 Ширше в т. II, с. 381—384.
5 Див. т. III, с. 77-78 , 9 7 -98 , 111-112.
6 Див. т. IV, с. 39-40 .
7 Див. т. IV, с. 4 6 -47 , 50-56.
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Сяноцька і Холмська, —  разом се все було воєводство Руське). Р а 
зом з  ними переживала вона спільну долю: разом була зрівняна в 
1420-х рр. з  іншими польськими провінціями, одержала повні шляхет
ські права для своєї привілейованої верстви й польські судові й полі
тичні інституції1.

Але і зрівняні з  іншими польськими провінціями в правах і устрої, 
давні галицькі землі, і Холмська в тім числі, далі відріжнялися по ста
рій традиції і по своєму етнографічному складу від чисто польських 
земель1 2. Почавши від часів Казимира, що, видаючи в 1352 р. грамоту 
під Ш ебрешином, називає його “містом руським” (propae Szerebressyno 
oppido ruthenicali)3, і до кінця днів Речі Посполитої польської ті п’ять 
земель Руського воєводства разом з землею Белзькою під назвою 
“Червоної Русі”, або просто Русі в тіснішім значінні того слова, про- 
тивставлялися землям польським (Малопольщі, М азовшу). (Батько 
польської історіографії Длуґош тямить, що Холм лежить “на Русі”, і 
належав до Волині (terra Wolińska apellabatur quae nunc Chełmensis et 
Luczensis nominatur) —  I, c. 22). Кромер в своїй описі Польщі (1578) 
пише: “Continet Russia duas satrapias nemque Belsensem quae ad 
Volyniam et Lithuaniam vergit, et eam, quae peculariter Russica et 
Leopoliensis dicitur, australem magis et orientalem, nisi quod Chełmensis 
fractus eius non exiguus ad septentriónem, etiam ultra Belsensem prominet 
et Polessiae finitimus” (Русь складається з  двох воєводств —  Белзько- 
го, ближчого до Волині, Литви і властивого Руського, або Львівсько
го, що лежить більше на полудневий схід, тільки його Холмська зем
ля виступає на північ, навіть поза Белзьку, в сусідстві Полісся). В 
трактаті Ґваґніна (1578, і в новій ред[акції] 1611) осібно обговорюють
ся землі польські, литовські і руські, і серед сих останніх земля Х олм
ська. І в усяких інших списах, чи географічних, чи адміністративно-по
літичних задержується сей поділ і приналежність Холмщини до 
“земель руських”.

Тільки з  упадком Польщі, як європейські дипломати зачали края
ти і зшивати докупи землі покійної Речі Посполитої доволі, не 
рахуючися з  їх історичною приналежністю і традиціями, та ліплячи 
князівство Варшавське 1807 р., приліпили до кавалків польських також 
і Холмщину, і разом з  ними потім перейшла вона в сучасне “Королів
ство Польське” й —  тільки з  того часу стала затрачуватися тота

1 Див. т. V, с. 83—88.
2 Про етнографічний склад тутешньої людності, про переписи XVI в. див. 

т. VI, [с.] 246, 256, 267-268.
3 Див. т. VI, с. 39.
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пам’ять —  зовсім ясна за польських часів, що Холмщина то “Русь” і 
така ж  провінція польська, як Галичина, Волинь або Поділля, а не “ко
рінно польська земля”. А  нинішня гарячка грозить се ще більше затем
нити, принаймні в свідомості ширшої неосвідомленої публіки, бо в на
укових сферах ясна справа історичної приналежності Холмщини не 
може бути затемнена1.

1 Див., напр., новішу, поважну публікацію, “Polska XVI wieku pod względem 
geograficzno - statystycznym ” (в серії Źródła dziejowe), де том VII, присвячений “Русі 
Червоній”, містить також і Холмщину (Варшава, 1902, написав Олександр Ябло- 
новський).
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З А  РІДН У Ш КО Л У

Землю  і школу нинішні теоретики національної самоохорони вва
жають першими і найголовнішими підставами національного існування.

Народність, яка вміє задержати в своїх руках землю і утримати 
освіту свого народу в сорозмірності до успіхів конкурента, може вва
жати своє національне існування збереженим. Народність, котра пере
ганяє на сих пунктах другу народність, з котрою веде боротьбу о во
лодіння, готовить собі побіду на сім полі. Народність, котра дає себе 
неустанно подолівати на сім полі і нічого не робить для зрівноваження 
своїх сил, засуджує себе на виснаження і упадок.

Н а обох точках наша українська суспільність в Галичині робить 
дуже мало, хоч не можна сказати, щоб не відчувала ваги обох справ 
для нашого національного життя. Тим часом як наші суперники, крім 
того що пускали в рух весь відданий в їх руки політичний і автономіє - 
тичний механізм, неустанно старалися розбудити в тім же напрямі 
самодіяльність своєї суспільності і завдяки своєму привілейованому ста
новищу, своїй безоглядності робили великі, страшні успіхи на сих по
лях, наша суспільність пасивно корилася перед перепонами, які става
ли на шляху економічного і освітнього розвою наших народних мас, та 
покладалася на їх стихійну відпорну силу. Т і поступи, які робила шкіль
на освітня справа серед українського елементу, були зникаючо малі 
супроти успіхів наших суперників, які неустанно переганяли нас, бу
дуючи все нові й нові огнища винародовлення українського елементу. 
Тільки останніми часами помітне у нас стало живіше заінтересування 
справою школи, справою освіти. Але спорадичні, розбіжнені успіхи на 
сім полі, хоч як утішні, не можуть мати потрібної ваги, поки акція ся 
не буде поведена планово і свідомо на всім просторі нашої землі.

Се вповні можливо і здійснимо силами нашої суспільності. М ало
душні голоси, які остерігають нашу суспільність перед великістю жертв, 
які вложить на неї організація приватної школи, виходять в значній мірі 
з  нерозуміння тих засобів і форм, якими може орудувати наша органі
зація. Н е маю наміру входити в подробиці; не вважаю взагалі потріб
ним, щоб справа починалася саме проспектами, даючи поживу ворожим 
нам сферам, узброєним великими засобами на поборювання нашої іні
ціативи. Стверджую тільки, що цілі освітні можуть осягнутися далеко 
простішими і дешевшими способами,-ніж якими орудує школа держав
на, і голоси скептиків, які свого часу вважали неможливим ділом за
снування приватної гімназії, так само безпідставні, як і голоси тих, які 
остерігають тепер від надмірного множення приватних шкіл. Тих шкіл 
ніколи не матимемо забагато*, і добре обдуманою акцією можна знай-
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ти для них можність удержання, особливо коли та акція піде в народ
ні маси, сотворить їм підставу з  долини, притягнувши до помочі ради 
громадські і всякі селянські організації. І інтелігенція, яка не жалувала 
сотень тисяч на цілі, які мають задоволити нашу національну амбіцію, 
не спиниться, певно, перед справою, від якої залежить попросту наше 
національне існування. Все ясніше зростає в ній свідомість ваги ниніш
нього моменту, коли важиться вся будучність нашого народу, і енергій
на запобігливість нинішньої суспільності може забезпечити йому мож
ність успішного національного розвою, а всяка недбалість і оспалість 
являються непоправним, злочинним занедбанням. І ми певні, що су
спільність наша відповідно оцінить вагу сього моменту в шкільній спра
ві спеціально. Центральна організація для її планового ведення вже со
творена заходом краєвих товариств, в виді Ш кільного союзу, що 
розпочинає тепер свою діяльність при помочі фахових сил. Потребує 
тільки енергічного підпертя суспільного, матеріального, грошевими дат
ками і субскрипціями, і моральною агітацією в найнижчих кругах за 
приватною українською школою. І чекає його. Отсі найближчі місяці, 
коли мусить бути приготовлена планова робота на осінь, являються 
хвилею, коли наша суспільність повинна показати зрозуміння справи і 
свою щиру і нелицемірну прихильність їй. Приклади такого щирого, 
глибокого зрозуміння її, розчульного посвячення для неї —  бували; 
нехай буде воно тепер масовим, загальним, тоді удасться Союзові по
вести своє діло так, як того вимагає нинішня хвиля.
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Н Е ВІД К Л И Ч Н А  С П Р А В А

Університетська справа, приспана по голосних подіях 1907 р.*, знов 
вийшла на порядок дня, викликана заходами сенату коло формального 
признання польського характеру за нинішнім Львівським університе
том. Щ асливі посідачі його не вдоволяються нинішнім станом володін
ня і перемогою над всіми українськими домаганнями; на ніщо звівши 
останні українські постулати, вони хочуть вповні загородити їм дорогу 
до нинішнього університету, а заразом на неозначені часи відсувають 
справу заложення українського університету і сміло сіють нову бурю, 
провокуючи всіх інтересованих університетською справою до нових 
заходів в справі оборони прав українського народу на власну вищу 
школу —  не знати вже котрий раз!..

П ’ятнадцять літ минає з  часу, коли ріжні махінації з  українськими 
катедрами змусили українську суспільність вперше виступити з посту
латом осібного українського університету, щоб вивести інтереси універ
ситетської науки з  душної атмосфери політичної боротьби, і десять 
повних літ ділять нас від того моменту, коли академічна українська 
молодіж піднесла сей прапор боротьби за самостійний український уні
верситет. Скільки сил, енергії, жертв і засобів вложено за сей час в сю 
боротьбу, скільки гніву і роздражнення внесли в наше життя сі без
сильні силкування одної сторони, і безоглядний упір другої, що лице
мірно уболіваючи над сею повінню політики, що затоплювала універси
тет, нічого не робила на те, щоб положити кінець сій боротьбі на 
науковім ґрунті щирою згодою і поміччю для відокремлення українсько
го університету! Скільки шкоди глибокої, неоцінимої нанесло се пере
творення вищої школи в арену національної боротьби, і скільки ще 
принесе, коли такі відносини будуть далі тягнутися?

В результаті сеї п’ятнадцятилітньої боротьби ми стоїмо там, де 
стояли. Щ о значить приріст одної катедри, або кількох доцентур, які 
прибули за сей час*, супроти постулату окремого університету, що стає 
все більш пекучим диктуванням вповні реальними, Невідкличними по
требами українського життя? П ’ятнадцять літ тому ідея українського 
університету являлася, так би сказати, ділом будучини, дезидератом і 
запорукою успішного культурного розвою pro futuro [на майбутнє]; те
пер він став постулатом сучасності, виником реальних обставин даного 
моменту, так що всяке проволікання в його здійсненні с п и н я є  самим 
очевидним образом розвій нашого культурного життя. П ’ятнадцять чи 
навіть десять літ тому назад могли бути сумніви щодо дозрілості сеї 
справи, щодо можності обсадження українськими силами цілого універ
ситету. Тепер для таких сумнівів не лишилося місця. Річ очевидна, що
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український університет з  трьох факультетів* без усякої трудності може 
бути вповні сформований протягом трьох-чотирьох літ, бо для величез
ної більшості катедр знайдеться контингент відповідно приготованих 
сил, а немногі катедри, для котрих евентуально не знайшлося відповід
ного українського доцента, могли б бути обсаджені чужинцями (або сі 
предмети слухалися б якийсь час на польськім університеті, поки ті ка
тедри не були б обсаджені на українськім). Справа дозріла, і дозрілі- 
шою не стане через дальше відкладання. Вповні ясно, що коли будуть 
тривати теперішні відносини щодо сеї справи, то ми й за десять літ бу
демо стояти там же, де стоїмо тепер, і справа так само буде й тоді ви
даватися зрілою або незрілою, як до чиєї охоти.

Говорити про приготування наперед контингенту українських до
центів і професорів та помноження українських катедр в теперішніх 
обставинах означатиме або перфідію, або нерозуміння. Після того як 
університетська справа станула так, як станула в польських кругах в 
останніх роках, зовсім одверто і ясно —  коли польські хазяїни універ
ситету поставили своїм обов’язком берегти status quo [непорушність] 
польського характеру університету, охороняти його від зросту україн
ського елементу, не допускаючи всіма можливими способами до тво
рення українських катедр, до помноження українських викладів —  не 
може бути ніякої серйозної мови про посування справи українського 
університету етапами, через помноження катедр і доцентів на теперіш
нім університеті. Всякі заходи в сім напрямі будуть даремною тратою 
сил і часу та джерелом дальшого неустанного і безплідного ятрення 
обох сторін. Х то сумнівається, нехай пригадає собі результати таких 
великих конфліктів, заходів і надій 1907 р.: яким великим зером скін
чилися всі ті заходи, договори з  правительством, трактування прави
тельства з  університетом і т. д. Справа може бути розрубана тільки од
ним ударом —  заснуванням відразу осібного українського університету 
у Львові, більш ніяк. Розуміється, для сього розрубання потрібне силь
не напруження всіх політичних чинників і засобів; українська академіч
на молодіж, тим менше —  українське тіло професорське сього не осяг
нуть. Досі справу виносила на своїх плечах академічна молодіж, але 
вона сама її не внесе, і безсовісно було б лишити сю справу на ній. П о 
трібний натиск усеї суспільності, щоб раз розрубати сей проклятий 
узол. Може комусь здасться, що справа замала супроти інших завдань 
моменту. Вона не мала, а не може бути меншою від інших завдань мо
менту, бо для них однаково тепер не робиться нічого. Політична діяль
ність суспільності, широких мас народу приспана у всім; все кінчиться 
на анемічній, нерішучій, неконсеквентній репрезентації парламентарній. 
Суспільність і нарід повинні вийти з теперішньої пасивності і виступи
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ти рішучо за  своїми домаганнями, що безнадійно позастрягали серед 
парламентарних декларацій і декламацій останніх літ, і серед сих дома
гань повинна зайняти своє місце також і університетська справа. Паси
вне оборонне становище, зайняте в сій справі парламентарними посла
ми, не може нікого вдоволити; годі заспокоюватися тим, що політичний 
замах на дотеперішній університет “наразі відбито”, треба раз на все 
забезпечити себе перед повтореннями таких замахів. Треба доконче 
здобути свою власну позицію, окремий університет український, щоб 
вивести наукову роботу і освіту українську з  душної, неможливої атмо
сфери нинішнього утраквістичного університету. Відносини на нім не
устанно погіршаються, загострюються, все гірше дають себе відчувати 
українській стороні, і крайній час скінчити се анормальне, незносне спі
льне пожиття утворенням осібного українського Львівського універси
тету, спільним натиском на миродатні сфери всіх чинників, почавши від 
широких народних мас.



В  університетській справі 83

В У Н ІВ Е Р С И Т Е Т С Ь К ІЙ  С П РА ВІ

Останніми часами справа українського університету викликала за- 
мітну увагу в правительствених і парламентарних кругах.

Причина лежить, очевидно, з  одного боку, в заходах поляків коло 
признання польського характеру за нинішнім університетом, а з  друго
го — в тій обставині, що в певних високих кругах збудилося останніми 
часами заінтересування українською справою, помітне особливо в сфері 
воєнній і дипломатичній, і через те русинів не хочуть сим разом бачити 
скривдженими в даній, університетській справі. Судячи з  газетних доне
сень, як вихід з  ситуації представляється видання цісарського розпоря
дження, яке, признаючи польський характер за нинішнім університетом, 
відлучило б дотеперішні українські катедри в осібне тіло і заповіло б 
сформування з  нього українського університету в будучині. Останні віс
ті вказують, що така комбінація знаходить згоду і у Українського клубу. 
І се змушує мене до кількох слів під розвагу всіх інтересованих.

Як добре нагадала недавно стаття “Neue Freie Presse”, справа уні
верситету може бути полагоджена тільки парламентом, дорогою зако- 
нодатною. Для нас особливо. Для поляків, нинішніх посідачів універси
тету, для управнення їх становища може вистарчити й цісарське 
розпорядження; на се вони beati possidentes [щасливі володарі]. В ру
ках же русинів се цісарське розпорядження може зістатися самою 
обіцянкою. З  задоволенням польських жадань нагода пройде, і україн
ським професорам Львівського університету може грозити доля профе
сорів італійського університету*, що від 1905 р. дістають пенсії, але не 
мають де і кому викладати. Признати нинішній університет польським, 
вилучити з нього українські катедри —  і зіставити їх в комірнім в тім 
польськім університеті, се в теперішніх відносинах хіба значить сотво
рити ґрунт для ще тяжчих комплікацій, для ще більших трудностей на 
дорозі до самостійного справжнього повноправного і повновартного 
українського університету. Н е назви, а речі самої нам потреба. Україн
ські посли взяли на себе дуже серйозні зобов’язання перед нашою мо- 
лодіжжю і перед усею суспільністю за університетську справу і повин
ні не квапитися на таке розв’язання справи, котре дасть нам замість 
університету тільки обіцянку його. Н а жаль, не раз уже бувало, що то
ді як у вищих сферах доходили до переконання, що неминуче треба 
щось зробити для задоволення українського народу і поліпшення його 
становища, наші політики убивали сі заміри в зародку, злакомившись 
на якусь тінь уступок, предложену нинішніми панами Галичини на те 
саме, щоб відхилити інгеренцію правительства.

Хорони, Боже, аби такою тінню не дали себе вони відвести і сим 
разом від дійсного задоволення одної з  найбільш пекучих потреб нашо
го культурного і національного розвитку.
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Щ Е  ДО Р Е Ф О Р М И  “ П Р О С В ІТ И ”

Автор статті в ч. 135 “Діла” справедливо вказує на брак дискусії* 
в справі проектованої реформи “Просвіти”, що має в найближчу середу 
вже прийти по своє порішення перед форум загальних зборів. Рефор
ма далекосягла і варта була всестороннього обговорення заздалегідь. 
Н а жаль, проект статуту, вироблений Виділом, тільки недавно опублі
кований, в останнім числі «Письма з  “П росвіт и”»*, так що й диску
сію над ним розвести не було коли; а тим часом декотрі точки проек
тованої реформи варті зрілої розваги.

Дуже сильний розвій “Просвіти”* в останніх роках, з  другої сто
рони —  зміни, які заходять в нашім культурнім житті, справді дома
гаються перестрою організації сього Товариства. Справа реформи тяг
неться від кільканадцяти літ. Н а жаль, в першу чергу притім все 
ставиться справа, яка —  коли має взагалі бути порішена —  то повин
на прийти на кінець, а саме: обмеження права членів на участь в жит
ті Товариства через заміну безпосередньої участі членів в загальних 
зборах системою репрезентаційною*. Проект права участі в загальних 
зборах з  голосом рішаючим дає: членам головного Виділу, почесним 
членам, головам виділів філій (зглядно їх заступникам або делегатам), 
відпоручникам звичайних членів, вибраних ними на філіальних або 
окружних зборах, по одному на 50 членів.

їздити умисно на збори філіальні ad hoc [з цього приводу], визна
чені головним Виділом, щоб вибрати відпоручника на загальні збори —  
процедура досить утяжлива, і можна думати, що з  виїмком хіба біль
ших центрів краю звичайні члени будуть мінімально користати з  того 
права. Треба не знати якої агітації, не знати якого заінтересування, 
щоби загал звичайних членів був численніше заступлений на загальних 
зборах. М ожна сказати, що з переведенням cer реформи звичайні чле
ни Товариства фактично стратять інгеренцію в справах “Просвіти”. З а 
гальні збори будуть заповнятися членами головного Виділу, почесними 
членами, прибраними тим же гол[овним] Виділом (їх іменують загаль
ні збори на внесення виділу) та членами виділів філіальних, оскільки сі 
будуть дійсно їздити на збори. Досі фреквенція провінціональних чле
нів не бувала велика, натомість живу участь брали члени місцеві; тепер 
їх участь буде обмежена, зборам грозить дуже мала чисельність, а що 
для правосильності зборів треба тільки 50-х членів, то Виділ і прибра
ні ним почесні члени мають можність великої переваги а priori [в першу 
чергу].

Все се грозить Товариству наслідками, котрих значіння не можна 
навіть предвидіти, а поправа —  буде дуже трудна, через утруднений
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приступ до загальних] зборів. Репрезентаційна система, коли має бу
ти заведена (мотиви за нею, які я чув з  уст авторів проекту, мене не 
переконують, мушу признати), то у всякім разі не така, як проектуєть
ся, і в усякім разі вона має піти на закінчення перестрою “Просвіти”, 
а не попереджати його. Важні питання програмові і організаційні вису
ває новий проект, важні питання підносилися при дебаті над ними; до
бре буде, коли загальні збори здійснять з  них бодай дещо —  звичай
но така велика реформа ніколи не удається відразу, прийдеться її 
направляти іще і зміняти не в однім, провіряючи на практиці. І по тім 
всім доперва можна буде розважити справу заведення репрезентаційної 
системи, а тепер її радив би я а limine [відразу] відложити, аби знову 
за неї не зачепилася і' не застрягла взагалі справа реформи, як уже 
стільки разів бувало. В кождім разі, справа важна, і загал членів по
винен заінтересуватися нею і прибути на заг[альні] збори якнайчислен- 
ніше.



СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРО К... 86

У КРА ЇН Ц І

Українське1 чи русинське питання в Австро-Угорщині веде свій по
чаток від приєднання до Австрії українських і польських провінцій у 
1770-ті роки. Вже тоді австрійський уряд, бажаючи знайти точку опо
ри проти прагнень польської шляхти, яка природно тяжіла до своєї 
“Речі Посполитої” і не мирилася й надалі з  її ліквідацією, —  звернув 
увагу на український елемент краю; ще більшу увагу приділяв він йому 
згодом, у революційну “весну народів” 1848 року, намагаючись за до
помогою цього елементу паралізувати ворожі йому рухи польського су
спільства. Крилате слово, кинуте з  польських шляхетських кіл, яке довго 
повторювалось ними, твердило навіть, що русинів “вигадала” австрій
ська бюрократія на зло полякам, хоч усі турботи цієї бюрократії про 
“русинів” насправді були вельми несерйозними та скороминущими.
І доки це “русинське питання” слугувало тільки об’єктом бюрократич
ної дотепності, політичних інтриг і гурткових суперечок, воно дуже ма
ло важило у справжньому житті та ще менше звертало на себе уваги.
І лише в останні десятиліття, коли національні прагнення стають над
банням не лише широких суспільних кіл, але й народних мас, і, поєд
нуючись із політичними й економічними запитами та прагненнями, по
чинають потужно впливати на народне життя, —  це “питання” стає 
силою реальною, живою і дієвою. Т а  завдяки несприятливим політич
ним, економічним і культурним умовам, у яких жили й досі живуть 
українські народні маси в Австро-Угорщині, їхні запити й прагнення і

1 Я  волію уживати новий, але котрий уже здобув право громадянства і в Авст
рії, термін “український” замість старих неточних і незручних назв: “русинський” , 
“руский” чи “руський” . У Росії найвикористовуваніша назва “русинський” , досить 
популярна також серед поляків; але вона є цілком штучною. Українське населення 
Австрії зберегло для себе термінологію давньої Руси київського періоду: “Русь” у 
збірному значенні, “русин” , “русини” для означення окремих представників цієї на
родності, “руский” чи “руський” як прикметник; ці назви воно уживає для своєї, 
української народності, а для народності великоросійської використовує переважно 
термін “російський” (за  прикладом поляків) чи великоросійський, московський і т. п. 
Термін “русинський” , з  філологічної точки зору, такий же безглуздий, як було б 
безглуздо казати “англієцький” замість англійський, “іспанецький” замість іспан
ський, тут не вживають ( “рутенський” використовують лише у глузливому значен
ні). Але стара термінологія незручна тим, що дає привід для плутанини й неясності 
( “руський” в устах галицького русина означає український, малоруський, mthenisch; 
“русский” в устах інших —  великоросійський, russisch), і цю плутанину не можуть 
усунути дрібні орфографічні відмінності (руский з  одним “с” у значенні український, 
русский з  двома “с” у значенні великоросійський). Тому останнім часом усе більше 
входить у вжиток термін “український” , “австрійська Україна” і т. п.
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тепер ще не мають такого впливу на політичне та громадське життя і 
не привертають до себе тої уваги, яка їм належить по праву.

1

Українська територія Австро-Угорщини1, яка є суцільним краєм, 
органічно пов’язаним в одне ціле, складається з  трьох частин, котрі 
здавна входили до складу різних політичних організмів, що жили своє
рідним громадським і культурним життям, і тому й у  наш час відділені 
одна від одної не лише границями політико-адміністративних одиниць, 
але й значно відмінними умовами свого громадського й культурного 
життя, своїх політичних і національних завдань.

Більша частина (близько 1 2/ з  території і майже V 5 українського на
селення Австро-Угорщини) входить до складу австрійської провінції 
Галичини, “Королівства Галичини й Лодомерії”, як її офіційно назива
ють за традицією давнього Галицько-Володимирського князівства 
X III—X IV  століть. Після смерті останнього галицько-волинського кня
зя ці землі захопила в X IV  столітті Польща, і в її складі створили дві 
провінції-воєводства: Руське й Белзьке2. Згодом, при поділі Польщі 
1772 року, на ці землі заявила претензії Австрія, виходячи з того, що 
на них мала свої історичні права ще угорська династія.

Ці претензії мотивувалися тим, що в часи галицьких усобиць X II—  
XIII ст. галицький престол займали —  хоча досить коротко —  пред
ставники угорської династії з  титулом “короля Галичини”; з  тих часів 
угорські королі присвоїли собі титул королів “Галичини і Лодомерії” і 
визнавали за собою історичні права на Галицьке чи навіть Галицько- 
Володимирське князівство. Н а цій підставі Австрія 1772 р. отримала 
та зайняла українські землі Руського й Белзького воєводств (із деяки
ми суміжними частинами Волині й Поділля), а разом із тим —  для за 
округлення своїх кордонів —  і польське підгір’я західних Карпат (ча
стини воєводств Краківського й Сандомирського). Усі ці відібрані у 
Польщі землі склали одну провінцію —  Галичину, територіальний 
склад якої, після певних змін, твердо усталився з  1840-х років і яка є, 
таким чином, цілком довільним, механічним поєднанням українських і 
польських провінцій давньої Речі Посполитої.

З а  відомостями останнього офіційного перепису (1900 р .), усього 
в Галичині налічується українського населення 3 074 449*, причому на

1 Австрійська Україна, яка є безпосереднім продовженням української території 
Росії, становить дещо понад 1/10 всієї української території.

Детальніше про це в моєму короткому “Очерке истории украинского народа” ,
2 вид., 1906 р.
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Східну Галичину з цієї загальної кількості припадає близько 3 000 000 
(на Західну лише 70 тис.). Із 50-ти повітів її у 35 повітах українське 
населення, за офіційними відомостями, становить понад 6 0 %  населен
ня, у 18 понад 7 0 %  і в 7 —  понад 8 0 %  усього населення. Насправ
ді ж  українське населення становить, мабуть, близько 70 відсотків на
селення Східної Галичини, тоді як решта 3 0 %  поділяється між євреями 
та поляками (близько 13%  євреїв і близько 16%  поляків). Найбільша 
перевага українського населення помітна у підгір’ї, а до північного за 
ходу український елемент загалом усе сильніше розріджується елемен
том польським.

З  півдня до Східної Галичини прилягає українська територія Б ук о
вини. Д о 1776 р. вона входила до складу Молдавії; того ж  року, за 
угодою з Туреччиною, північна частина Молдавії під назвою “Князів
ство Буковини”, відійшла до Австрії. Спочатку її приєднали до Галичи
ни, згодом вона утворила невелику окрему провінцію. Українське насе
лення переважає в її північно-західній частині, становлячи тут суцільну 
масу, тоді як у південно-східній, яка межує з  Румунією, суцільну масу 
населення становлять румуни. З а  останнім переписом у Буковині укра
їнського населення налічувалося 297 тисяч, румунів —  229 тисяч, 
близько 65 т[исяч] німців і 96  т[исяч] євреїв.

Врешті землі з  українським населенням на південь від Карпатсько
го хребта здавна входили і входять у наш час до складу Королівства 
Угорщини. З а  відомостями офіційної статистики, тут налічується 409  
тисяч українського населення, яке займає суцільною масою Карпатське 
підгір’я між словацькою (на заході) й румунською (на сході) терито
рією. Воно зосереджене переважно у п’яти комітатах, які поздовжніми 
смугами перетинають це підгір’я: у комітаті Ш ароському, Земплин- 
ському, Ужському, Березькому й Мармароському. У їх північних час
тинах, у гірській частині, українське населення, є суцільним і безумов
но переважає, у південних —  воно розріджується угорським елемен
том, який посилюється з  наближенням до підкарпатської рівнини.

Історичні умови, що розділили ці частини однієї української тери
торії між трьома різними політичними організмами, наклали на них 
свою печать відмінності й у багатьох інших напрямах. Українське насе
лення Галичини й Угорщини прийняло унію з римською церквою, укра
їнське населення Буковини залишилося православним. Українці Гали
чини перебувають під сильним впливом польської культури, українці 
Угорщини —  угорської, в Буковині українське населення потрапило, 
хоча й меншою мірою, під румунський, а в новітні часи —  під німець
кий вплив. І в наш час, зібрані під владою однієї династії, ці україн
ські землі значною мірою продовжують розвиватися кожна своїм шля-
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хом. Н е кажучи вже про угорську Україну, яка, власне, належить уже 
до іншої держави, навіть і український елемент Галичини й Буковини 
живе в кожній із цих провінцій своїм, відмінним багато в чому, жит
тям. Т а  разом із тим є й багато спільного у становищі української на
родності в усіх трьох частинах австро-угорської України, що змушує їх, 
незалежно від своєї національної чи етнографічної єдності, жити од
ними й тими ж  чи, принаймні, дуже подібними прагненнями й інтере
сами.

Увесь цей край —  усі три провінції —  перебуває у більш чи менш 
тотожних економічних умовах. Безумовно переважає сільське господар
ство —  хліборобство, у горах —  скотарство й лісове господарство; гір
нича промисловість незначна (сіль, нафта, кам’яне вугілля); промисло
вості, можна сказати, взагалі не існує; торгівля обмежується дрібними 
закупівлями господарських продуктів і обслуговує вельми обмежені по
треби місцевого населення. Увесь цей край є, по суті, постачальником 
найпервіснішої сировини —  зерна, худоби й лісу —  для промислових 
областей заходу і залишається у цьому становищі не лише через брак 
економічних і культурних засобів, але й внаслідок конкуренції західних 
провінцій, які мають розвинуту промисловість, що користується заступ
ництвом держави і намагається штучно втримати східні, землеробські 
провінції у ролі пасивних ринків Hinterland-y [задвірків]. Міське жит
тя розвинуте мало, до того ж  міста взагалі мають обличчя не україн
ське. Так, у Галичині, у значніших містах, населення яких перевищує 
12 тисяч, український елемент коливається між 18 і 26  відсотками, на
віть якщо взяти за критерій віровизнання; натомість переписи за мо
вою дають іще нижчий відсоток. А  з  80  міських поселень із населен
ням менше 12 тисяч лише в 24-х  український елемент займає перше 
місце за чисельністю, тоді як у 59 перше місце займають євреї. Увесь 
лад міського самоврядування, побудований на привілеях, здавна мав на 
увазі головно представників панівної, державної польської народності.

Вищі верстви населення почасти порвали свій зв ’язок з  народними 
масами, примкнувши до панівної народності, почасти були нею затоп
лені. У Галичині єдиним станом, який ще не втратив свого українсь
кого обличчя, окрім селянства, було православне, а згодом і уніатське 
духовенство, що становило ядро нової української інтелігенції. Україн
ський елемент Угорщини й Буковини був позбавлений навіть цієї 
скромної інтелігенції (в Угорщині духовенство змадяризувалося, в Б у 
ковині, завдяки вищій румунській ієрархії, воно стало румунським). Ве
лике землеволодіння перебуває цілковито в чужих руках —  польських 
у Галичині, угорських в Угорщині, румунських у Буковині. Управління 
державними маєтками, дуже значними, особливо у гірському поясі
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Карпат, відбувається на бюрократичних засадах, а бюрократія в усіх 
трьох провінціях має тісний зв ’язок з  народностями панівними.

Український елемент таким чином на 9/ю  складається з  сільського, 
селянського населення, яке у величезній більшості є малоземельним, 
економічно залежним від представників великого землеволодіння і пе
ребуває під гнітом потрійного союзу —  бюрократичної влади, привіле
йованого дворянства і великого землеволодіння. Гніт національний по
силюється гнітом економічним і культурною перевагою; на всьому 
просторі української території національна проблема переплітається не
розривно з  соціально-політичною й економічною. Український еле
мент —  це не лише окрема народність, це, значною мірою, окремий 
клас —  клас дрібних сільських власників, який потребує соціально-по
літичних і економічних реформ уже хоча б для того, щоб здійснити ті 
громадянські й національні права, які вже визнані за ним на папері.

У  Галичині, де, як вказувалося, живе близько 4/ 5 усього українсь
кого населення Австро-Угорщини і яка дає характерну картину його 
економічного й громадсько-політичного життя, 7 6 ,6 %  населення утри
мується землеробською працею. Якщо ж  розглядати спеціально україн
ське населення, то відсоток землеробського класу ще збільшиться. З а  
офіційним підрахунком 1900 р., із загальної кількості українського на
селення у 3080  тисяч утримується землеробською працею 2885 тисяч, 
або 9 3 ,7 % .

Але в руках дрібних землевласників є лише 3/5  землі, а 2/5 її зо
середжені в руках великих власників. У результаті —  надзвичайне по
дрібнення земельної власності. Н а загальну кількість 7315 тис. насе
лення Галичини за переписом 1900 р. припадало 1946 тис. господарів, 
що платили поземельний податок. Із 50-ти повітів Східної Галичини, 
за підрахунками 1890 р., у 38-ми середній розмір селянського наділу 
коливався між 2 */2 моргами й 5 моргами, тобто 1 У з й 3 У з десяти
ни, і лише в гірських районах, де рілля відходить на другий план пе
ред пасовищами й лісовими ділянками, середній розмір селянської 
ділянки піднімається понад 6 —7 моргів. А  величезна кількість госпо
дарств не має й по 1 У 2 морга (1 десятина). У результаті такого по
дрібнення ділянок, а з  іншого боку, внаслідок загальних несприятливих 
умов, низького рівня тутешньої землеробської культури й відсутності 
інших видів заробітку, крім наймів у великовласницьких маєтках, ство
рюється вельми тяжке становище величезної маси селян і їхня залеж
ність від власницького класу. Будучи країною землеробською par excel- 
Іепсе [найвищою мірою], Галичина опинилась у дуже важких умовах 
конкуренції з  сусідніми землеробськими районами Росії, Румунії, Угор
щини. З  іншого ж  боку, брак капіталів і низький рівень культури, як
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загальної, так і суто сільськогосподарської, впливає на малу продукти
вність сільського господарства в Галичині взагалі та ще більше —  го
сподарства дрібного, селянського. Ділянка землі, яка середньо в Боге
мії дає 100 кг пшениці, в  Галичині у великому господарстві дає 79 кг, 
у дрібному 68  кг; ячмінь дає цифри ще нижчі —  61 і 6 9 , супроти 100 
кг у Богемії. Переважна маса селянства через це мусить шукати собі 
підмоги у сторонньому заробіткові, який їй вдається знаходити майже 
виключно у великих господарствах.

Т а  будучи, як ми бачили, саме по собі малопродуктивним, тутеш
нє велике господарство не в змозі давати більш-менш задовільного за 
робітку, а велика кількість робочих рук, надмір пропозиції, цілковита 
економічна безвихідь селянської маси й необмежене панування влас
ницького стану в місцевому житті, політиці й управлінні давали можли
вість утримувати ціни на нечувано низькому рівні й на додачу, разом 
з економічною кабалою тримати селянське населення у повній політич
ній і всілякій іншій залежності. Д о селянських страйків 1902 року по
денна платня чоловіків під час літніх робіт коливалася звичайно між ЗО 
й 75 крейцерами (2 5 —6 0  коп.) на своїх харчах, а жіночий заробіток 
поза польовими роботами дуже часто коливався між 15 і 25 крейцера
ми (12—20 коп.). Лиш е страйки й еміграція останніх років підняли цей 
рівень.

Переслідування, яких зазнавали страйкарі з  боку адміністрації та 
судової влади, шалена протидія, яку всією силою чинила цьому рухові 
державна машина, усі ті труднощі, з  якими доводилося стикатися тру
довій еміграції з  боку влад, відкривають нам тісний зв’язок між еконо
мічними й політичними умовами Галичини, між економічною і націо
нальною боротьбою українського елементу проти панівного польського. 
Польське панування у Галичині спирається, з  одного боку, на еконо
мічну перевагу, а з  іншого —  на підтримку, яку надає уряд і нинішній 
політичний лад Австрії взагалі й Галичини зокрема польським привіле
йованим класам. Власницький стан суцільно польський; селянська маса 
Східної Галичини —  головно українська; українська ж  інтелігенція ото
тожнює свої інтереси з  інтересами селянства та на його успіхах і заво
юваннях, як політичних, так і економічних, будує свої національні плани 
й розрахунки. Політична боротьба, таким чином, тісно сплітається з 
боротьбою економічною та соціальною і загострюється її мотивами.

Велике землеволодіння й міська буржуазія —  це опори польсько
го національного панування; з  мотивів національного плану їх інтереси 
охороняють усі сили польського суспільства й місцевої бюрократії, що 
служить тим же національним польським інтересам. З  іншого боку, бо
ротьба проти привілеїв маєтних класів, проти всемогутності й усевлад
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дя бюрократії є найнагальнішим завданням з точки зору українських 
національних прагнень. Питання про економічне й культурне піднесен
ня народних мас, про розширення їхніх громадянських і політичних 
прав —  для українського суспільства питання життя та смерті.

А  з  точки зору охорони польського панування, культурне й еконо
мічне зростання українських мас, розширення їхніх політичних і грома
дянських прав —  речі небажані, небезпечні, і кожен успіх українців у 
цій сфері є загрозою цьому пануванню, загрозою польському status pos- 
sidendi [стану володіння]. Звідси й різкий, надзвичайно напружений ха
рактер національної боротьби. А дже вона охоплює надто широкі сфери 
й зачіпає надто різноманітні насущні інтереси.

Перемога польського чи українського елементу, тобто провідних у 
тому й іншому середовищі течій і напрямків, —  це не лише питання 
про перемогу тієї чи іншої народності, але й питання про ту чи іншу 
економічну, соціальну й політичну програму, про напрямок усього міс
цевого життя.

2

Із трьох країв з  українським населенням найпасивніше та найсум- 
ніше становище займають українці в Угорщині. Нетерпимість і цілко
вита безцеремонність у галузі національних стосунків, яку почав вияв
ляти угорський уряд відтоді, як Угорщина стала самостійною країною, 
вельми сильно паралізувала національні прагнення навіть у середовищі 
інших народів Угорщини, що перебувають у значно кращому станови
щі. А  український елемент тут опинився в найжалюгідніших умовах і 
навіть не думає про якусь протидію офіційній мадяризації1. Серйозних 
прагнень до політичного й національного самовизначення у його сере
довищі досі немає, немає національно-свідомої інтелігенції (вона потра
пила під вплив москвофільства та, відірвавшись від народу, докорінно 
змадяризувалася), а політична відособленість Угорщини й національна 
винятковість і нетерпимість владних сфер і адміністрації чинять значні 
перешкоди для впливу інших частин української території на відро
дження тутешнього українського елементу. Тому й українське питання 
як фактор політичного й громадського життя тут досі, можна сказати, 
не існує. Офіційні представники української народності, уніатські єпис
копи —  мукачівські (М ункач) і пряшівські (Еперієш) —  зовсім не 
слугують виразниками потреб і запитів українського народу, будучи за- * і

1 Детальніше див. мій “Очерк истории украинского народа” , 2-ге вид., с. 460
і наст.
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звичай слухняними виконавцями урядової програми; а українське насе
лення висловлює свій протест проти нестерпних культурних і економіч
них умов досі лише еміграцією (до Північної Америки), яка з 1880-х 
років набрала величезних розмірів.

У Буковині, не відділеній такими нездоланними кордонами від реш
ти українського світу, як Угорщина, українське населення, також по
збавлене національної інтелігенції і дуже відстале у своєму культурно
му й суспільному розвиткові, отримало кадри нової інтелігенції із 
сусідньої Галичини. Особливості місцевого життя й стосунків —  це 
спадщина цілком інакшого історичного минулого —  щоправда, й тепер 
іще створюють ґрунт для певного буковинського “сепаратизму” ( “Б у 
ковина для буковинців”) і для опозиції тому впливові, який галицьке 
життя справляє на буковинське; та все-таки назагал життя буковинсь
ких українців міцно й безповоротно пов’язане з  загальним українським 
рухом. Український елемент має тут незрівнянно кращі умови не лише 
порівняно з Угорщиною, а й з  Галичиною. Економічне становище укра
їнського селянства, яке й тут становить ядро українського населення, 
незмірно вище. Румунський землевласницький стан не має такого без
межного впливу в центральних сферах, як польська шляхта Галичини, 
а в місцевих справах слід ділитися владою і впливом з  німецькою бю
рократією та буржуазією, яких насадив тут австрійський режим і ста
ранно підтримує їх у цьому останньому його оплоті й притулку на сході. 
Щоб зберегти цю позицію, урядова політика Буковини балансує між 
українцями й румунами, щоб не дати ні тим, ні іншим роль господаря 
краю, досить небезпечного для привілейованого німецького елементу. 
Це полегшує завдання української національності у здійсненні її полі
тичних і культурних завдань: перед нею нема такої грізної стіни, яку 
становить союз панівних у Галичині польських верств із місцевою бю
рократією та центральним урядом. Але, з  іншого боку, особливості міс
цевого життя, цілком відмінного від життя галицької та інших частин 
української території, замикають маленьку буковинську Україну в тісні 
рамки місцевих інтересів і надають їй іще значно вужчого провінціаліз
му, навіть порівняно з життям Галичини.

Галичина є головним театром національної боротьби й національно
го українського життя не лише тому, що є найбільшою українською 
провінцією Австро-Угорщини, але й тому, що тут національне життя 
українців досягло свого найбільшого розвитку й напруження, все біль
ше проникаючи вглиб народних мас і маючи найбільші культурні засо
би, не лише порівняно з  іншими частинами української території А вст
ро-Угорщини, але й з  усією українською територією взагалі. З  причин, 
які тут недоречно розглядати (переслідування українського життя у Р о 
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сії, що змусили свідому частину українського суспільства перенести в 
Галичину свою культурну й національну діяльність), протягом остан
ньої чверті століття зусилля українського суспільства як Австрії, так і 
Росії, були спрямовані на те, щоб саме в Галичині створити умови й 
засоби для можливого розвитку українського національного життя, і в 
цьому напрямі було зроблено дуже багато. З  іншого боку, спеціальні 
умови місцевого життя зводили все до одного знаменника польсько-ук
раїнської національної боротьби, і та небезпека, яка загрожувала в об
личчі Галичини всьому українському життю з боку Польщі, змушувала 
місцеве суспільство напружити всі сили саме в цьому напрямі. Звідси 
надзвичайне загострення національного питання, національної боротьби, 
що виявляється останнім часом, особливо в останні десять років у Га
личині.

Доти, доки польське населення Галичини вело політику фронди 
(досить несерйозної) щодо “австрійських узурпаторів”, а останні, для 
протидії, надавали певне (також несерйозне) заступництво елементові 
українському, ця протекція “монарха”, при всій несерйозності своїй, за 
колисувала тодішніх політично невибагливих і нерозвинутих представ
ників українського суспільства. Але з  конституційною ерою (1867 р.) 
у політиці керівних польських шляхетських кіл відбувається різкий по
ворот. Польська шляхта пориває з  політикою фронди й замінює її полі
тикою опортунізму, що вилився у форму т. зв. тронної лояльності щодо 
усіх трьох урядів, які поділили спадок історичної Польщі. Галицька 
шляхта, починаючи зі своєї декларації лояльності австрійському троно
ві, переходить на амплуа лейб-гвардії австрійської династії та уряду, не
змінно підтримуючи всілякий уряд і всілякий його курс, користуючись 
у нагороду за це неподільним пануванням у Галичині. М овчазну угоду 
було укладено. Галичина перейшла в повне й безконтрольне розпоря
дження польської шляхти. З  того часу намісників Галичини призначали 
за вказівкою керівних шляхетських сфер, із їхнього середовища. П оль
ські міністри й директори департаментів у віденських міністерствах 
мали стежити за тим, аби питання щодо Галичини вирішували в сенсі 
бажаному для тих же керівних польських сфер. Місцева адміністрація, 
персонал судовий, фінансовий, навчальний були підібрані й організова
ні в такому ж  ключі. З  огляду на репресії, яких зазнавав польський 
елемент у польських провінціях Росії та Німеччини, Галичина, за пла
ном польських керівних сфер, мала стати польським П ’ємонтом, надій
ним притулком польського національного життя, і ця програма мала 
здійснюватися коштом місцевого українського населення. Українській 
національності слід було, шляхом належного виховання у польській 
школі, прищепити погляд на себе як на духовну провінцію загально-
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польської культури й державності (характерна паралель з  ідеєю “за- 
гальноросійської” культури й державності та “провінційних” її різнови
дів —  української, білоруської), —  або ж  їй просто перепинять шлях 
до самостійного політичного й культурного життя. У  цьому напрямі 
якомога повнішого, всебічного, всезагального панування польського еле
менту (точніше —  його керівних, шляхетсько-консервативних кіл), по
чинаючи з 1860 р., здійснювалася —  усіма силами, які лише могли 
черпати поляки у своїй економічній і культурній перевазі та за сприян
ня місцевої адміністрації й центрального уряду —  так звана praca 
organiczna, систематична робота. Законодавчим органом її слугував 
сейм, у якому польські керівні кола стали відразу цілковитими госпо
дарями й залишалися ними весь час. Адміністрація провадила практич
ну діяльність у тому ж  напрямі. Ш кола, яка була в руках польської 
“Ради школьней”*, мала виховувати у відповідному дусі підростаючі 
покоління.

Український елемент, млявий і безпорадний, позбавлений культур
них і економічних засобів, з  жахом бачив, як замикається навколо ньо
го зачароване коло польського панування, не залишаючи ні просвітку, 
ні виходу. Інертніші елементи його опустили руки, змінивши легітиміс- 
тичну австрійську легенду на легенду про російського царя, який вреш
ті-решт виведе “Галицьку Русь” із польского полону, приєднавши 
Галичину до Росії. П ід впливом цих мрій на руїнах старого консерва
тивного легітимістського “рутенства” розвивається з  1860-х років так 
звана москвофільська течія*, про яку я ще матиму нагоду розповідати. 
Але поряд із нею, під впливом народного, демократичного українського 
руху в Росії, виникає інша течія, яка зважується протиставити пану
ванню польських привілейованих класів сили народних українських мас. 
Почавшись як рух літературний, ця українська течія у 1880-ті роки від
чула себе достатньо сильною, аби виступити на політичному ґрунті, і 
хоча їй доводилося вести боротьбу постійно на двох фронтах —  проти 
польського панування і проти старорусько-москвофільських течій у са
мому українському середовищі, вона все-таки постійно зміцнювалася, 
висуваючи на перший план інтереси українського народу й покладаючи 
свої надії на розвиток політичної та національної самосвідомості укра
їнських мас. Останніми роками вона могла похвалитися вельми значни
ми успіхами в сенсі поширення суспільної й політичної самосвідомості 
та прагнення до політичного і національного самовизначення, що заро
джувалося у найширших колах українського населення Галичини. Ц і 
прагнення поступово стають суттєвим фактором у політичному житті 
краю.
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З
З  того часу, як австрійська конституція проголосила принцип на

ціональної рівноправності, минуло цілих сорок років. Кинемо побіжний 
погляд на те, які засоби дав цей конституційний режим для задоволен
ня і розвитку національних потреб українського народу, якою роллю і 
значенням він його наділив. М и матимемо на увазі, головно, Галичину, 
як головний осередок українського життя.

Розпочнемо з представництва.
У дореформеному австрійському парламенті було 425 депутатів; у 

тому числі клас великих землевласників посилав 85 депутатів, міські 
виборці 118, торговельно-промислові палати 21, сільські громади 124; 
загальним голосуванням (т. зв. п’ята курія 1896 р.) обирали 72 депу
татів. Галичина посилала всього 74 депутатів: 20 від великих земле
власників, 13 від міст, 3 від торговельних палат, 27 від сільських ви
борців і 11 від курії загального голосування. Вкрай несправедливо 
назагал, у сенсі найрізноманітніших привілеїв, наданих класам земле
власників і капіталістів на шкоду народним масам (один депутат при
падав у першій курії на 64  землевласники, у третій —  на 28  великих 
промисловців, у другій —  на 3341 міського виборця, у четвертій —  на 
11 555 сільських виборців), ця виборча система жахливо обділяла також 
і ті національності, серед яких вищих класів або не було, або ж  вони 
були вельми нечисленними. Українське населення Галичини, переважно 
сільське, за найкращих умов могло розраховувати лише на 22 мандати 
від сільських округів Східної Галичини. Т а  через двоступеневість ви
борів, відкритість голосування, економічну й всіляку іншу залежність 
сільського населення від поміщиків і адміністрації, та, врешті, через 
“майстерність” цієї останньої, яка вбачала у проведенні виборів per fas 
et nefas [правдою і неправдою], відповідно до вказівок урядових поль
ських кіл, головне завдання адміністративної машини, кількість депута- 
тів-українців від Галичини не сягала зазвичай і десяти, а якщо виклю
чити депутатів за призначенням, тобто українських статистів, яких для 
декорації вибирала польська адміністрація, то їх кількість зводилася до 
4 —6. Усе українське представництво Галичини й Буковини (яка поси
лала 1—2 українських депутатів) у віденському парламенті налічувало 
останнім часом близько десятка, тобто давало від 2 до 3 відсотків за 
гальної кількості, тоді як українське населення навіть за офіційними 
підрахунками становило 13 %  усього населення Австрії. Голос україн
ського парламентського представництва не мав жодного значення як 
через його нечисленність, так і через тактику його супротивників —  
Польського клубу, який незмінно входив до складу урядової більшості.
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Єдине завдання, яке могли собі ставити і здійснювати українські депу
тати, полягало (й досі полягає) у дискредитуванні з  парламентської 
трибуни польського режиму Галичини й урядової системи, яка підтри
мує цей режим.

У місцевих сеймах Галичини й Буковини та ж  виборча система і та 
ж практика адміністрації так само невигідно відбилася на українському 
представництві. Галицький сейм має 161 депутата, в тому числі 12 т. зв. 
вірилістів (які засідають в силу займаної посади —  всі єпископи й рек
тори вищих навчальних закладів) і 149 депутатів за виборами. Із них 
44 депутати від великих землевласників, 3 від торговельних палат, 28 
від міських, 74 від сільських виборців. І тут українське населення у 
найкращому випадкові ̂ іогло б послати 46  депутатів від сільських окру
гів Східної Галичини, тобто було приречене бути в меншості вже в силу 
даної організації сейму; насправді ж, через ті ж  причини, які я вказав 
вище, кажучи про парламент, воно має зазвичай усього близько 15 де
путатів, рахуючи й депутатів, йому нав’язаних (в останній сесії 14 де
путатів і 3 єпископи-вірилісти), що становить заледве близько 10%  
загальної кількості депутатів. Лише в буковинському ландтагу з  його 
ЗО депутатами (2  вірилісти, 9  депутатів від] великих землевласників, 
2 від торговельних палат, 5 міських, 12 сільських) українське населен
ня має останнім часом усю ту кількість депутатів, яку надає йому ви
борча система —  7. Важливим тут є те, що в буковинському ландта
гу українське представництво не має супроти себе такої згуртованої, 
всезагальної більшості, як у сеймі Галицькому. У 1905 р. навіть скла
лася була прогресивна більшість (вільнодумний союз) із українських, 
прогресивних румунських, німецьких і єврейських депутатів, яка завдя
ки цьому мала можливість провести низку вельми цікавих законопро
ектів. Союз швидко розпався, і тому проекти переважно не отримали 
урядової санкції, але сам факт усе ж  характерний у тому сенсі, що 
вказує на можливість для тутешнього українського представництва 
впливати на розвиток місцевого законодавства й самоуправління. У Га
лицькому сеймі це було справою немислимою досі, не лише через не
численність українського представництва, але й через зазначену вже 
мною згуртованість усього іншого, польського складу сейму: в усіх пи
таннях, що стосуються (хоча б віддалено) національних інтересів поль
ської переваги, польське представництво виступає зовсім солідарно й 
одностайно і цілковито ігнорує погляди, вимоги та вказівки українців. 
Останні, таким чином, фактично позбавлені будь-якого впливу на міс
цеве законодавство, що здійснюється сеймом, і на належні йому вель
ми важливі функції самоуправління (відання крайовими фінансами, ор
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ганізація лікарської та санітарної справи, суспільна опіка, шкільна спра
ва і т. п.). Навпаки, в руках польської більшості сеймова законодавча 
й організаційна діяльність, уся система органів і установ, що перебува
ють у їхньому віданні, має різко виражений польський характер, і си
стема крайової автономії є однією з  головних баз “органічної праці”, 
скерованої на зміцнення й розвиток цілковитого й виняткового польсь
кого панування.

Слугуючи, таким чином, одним із головних факторів зміцнення 
польського панування і, що особливо важливо, невтомно підводячи під 
це фактичне панування законодавчий фундамент, Галицький сейм, од
нак, не обмежується лише цим. Він неухильно прагне до того, щоб на
класти свою руку також і на центральне управління у всій тій сфері 
його діяльності, яка стосується Галичини. Стосовно проектів розширен
ня автономії та успіхів, досягнутих за останню кампанію, я говоритиму 
далі, а тепер лише зазначу, що деякі вельми важливі прерогативи в сен
сі відомого контролю над діями центрального уряду у сфері управління 
краєм Галицький сейм здобув уже давно. Вкажу на особливо важли
вий і характерний статут 1867 р.*, в силу якого відкриття урядом се
реднього навчального закладу з  викладанням українською мовою чи за 
провадження цієї мови в існуючому вже навчальному закладі не може 
відбутися інакше, як за сприятливого відгуку місцевої повітової ради та 
згоди сейму. Ц ей єдиний подібний статут, що складався у той час, як 
у середніх навчальних закладах Галичини замість німецької мови запро
ваджували польську, мав на меті запобігти розвиткові української се
редньої школи, принаймні урядової, і не дати можливості українському 
населенню навіть у майбутньому отямитися від завданого йому удару. 
І цей статут старанно виконує польське представництво, пильно сте
жачи за тим, щоб уряд не розширював сфери діяльності української 
школи, оминаючи сейм.

Окрім центрального крайового сейму, Галичина має ще окружні 
(повітові) ради, яким належать важливі функції —  відання окружними 
прибутками, контроль за громадським господарством і самоуправлін
ням, шкільною справою і т. п., —  які здійснюються почасти безпосе
редньо, почасти за посередництвом обраних радами окружних бюро 
(повітових управ) та інших органів. Ради ці переважно складаються з 
представників великого землеволодіння і сільських виборців (на 26  чле
нів ради звичайно та й інша групи дають по 12 осіб). В округах, де 
переважає сільське українське населення, це останнє може мати майже 
половину, а за винятково сприятливих обставин —  навіть і понад по
ловину. Але в силу тих самих причин, якими пояснюється малочисель
ність українського парламентського та сеймового представництва, у
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складі рад українські представники зазвичай бувають у меншості, й об
рані ними окружні бюро та інші органи окружного самоуправління 
(окружні шкільні ради та ін.) мають як за своїм складом, так і за своєю 
діяльністю польський характер.

Таким чином, український елемент як елемент селянський уже че
рез самі особливості станового конституційного ладу, з  його протегу
ванням класам землевласницьким і капіталістичним, був поставлений у 
вельми невигідне становище та жорстоко обділений правами. Галицька 
ж практика довершила решту, не даючи йому можливості скористати
ся навіть тими убогими правами представництва, які надавав йому цей 
конституційний лад, позбавляючи його будь-якого голосу як у цент
ральних, так і в місцевих органах самоуправління, і підкоривши все міс
цеве життя панівному польському елементові. Прагнення панівних 
польських класів до цілковитого відособлення Галичини, до виключен
ня її зі сфери впливу центрального парламенту й центральних органів 
управління та підпорядкування всього управління його польському 
представництву (представництву польських панівних класів), якщо й не 
були санкціоновані формально законодавчим шляхом, то були все-таки 
майже повністю здійснені на практиці. Центральний уряд позбавили 
фактично будь-якого впливу на внутрішній лад і управління Галичини, 
і він зазвичай навіть і не намагається втручатися в ці недоступні для 
нього галицькі стосунки. Глава галицької адміністрації, намісник Гали
чини* (він же голова шкільної ради, фінансового управління й управ
ління державних маєтків), хоча ще формально й не несе відповідально
сті перед сеймом, як цього домагаються польські панівні партії, але 
насправді цілковито є виразником і виконавцем їхніх прагнень, і місце
ва адміністрація абсолютно переконана, що будь-який надмір зусиль із 
її боку в сенсі підтримання польського панування та польської “суспіль
ної ієрархії” розцінять не як провину, а як заслугу. Вона є виконавчим 
органом цієї польської шляхетської ієрархії, і не зупиняючись перед 
будь-якими порушеннями конституції, громадянських прав і законів, 
виконує її вказівки. Вінцем цієї політики є, як я вже згадував, вибори 
до парламенту і сейму, аранжовані адміністрацією за вказівками поль
ської “національної ради” (R ada Narodowa). Вся діяльність адміністра
тивної машини має на меті слугувати керівним польським партіям. П ро
мислове оподаткування та видача промислових свідоцтв, кредити для 
ощадних кас і терміни виплат, контроль громадського господарства, 
відтермінування та скасування виборів сільських зібрань і сільських 
правлінь і т. д., і т. п. —  усе це лише клавіші, які своєчасно натиска
ють, аби здійснити тиск на опозиційні елементи, підтримати елементи 
“тверезі”, чи, інакше кажучи, —  уже вповні деморалізовані цією сис
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темою, і забезпечити жменьці польського привілейованого стану пере
могу над убогою масою українського населення.

Тому на державній службі українській інтелігенції немає місця. 
У тих відомствах, де їм надають певні можливості, вищі й самостійні 
посади для них закриті. А  одночасно з  цим уживають усіх заходів для 
того, щоб збільшення української інтелігенції взагалі втримати у якомога 
тісніших межах і зберегти за польською культурою та громадськістю 
становище hors concours [поза конкуренцією]. У цьому плані польська 
шкільна адміністрація та взагалі польська шкільна політика досягають 
разючої віртуозності й можуть бути надзвичайно цінною ілюстрацією 
галицьких стосунків і політики керівних польських кіл.

Нижча школа перебуває у віданні почасти місцевих шкільних рад, 
почасти крайової шкільної ради з намісником на чолі. Віденський уряд 
не має до неї майже ніякого стосунку, і зусилля галицької політики ске
ровані були на те, щоб звузити самодіяльність сільських громад у цій 
сфері та якомога більше підпорядкувати народну школу впливові поль
ських рад, місцевих і крайової. Середню школу, яку утримують кош
том держави, фактично також майже усунули від впливу центрального 
уряду, а останнім часом польським політикам вдалося досягнути й фор
мальних поступок у цьому напрямі, так що тепер середня школа зале
жить цілковито й виключно від тієї ж  шкільної ради. Нарешті, вищі 
навчальні заклади хоч безпосередньо залежать від центрального уряду, 
але мають широку автономію.

Цікаво буде підвести підсумки сорокарічної опіки ради чи, вислов
люючись польським терміном, “едукаційної комісії”, народною освітою. 
Рада ця мала і має цілком польський характер (згідно з  останнім її ста
тутом забезпечений за українцями мінімум становить 4 члени з загаль
ної кількості 35 членів; фактично осіб українського походження у ній 
6, але призначають їх незалежно від українського представництва) і ду
же повно відображає культурну політику польських керівних сфер.

Почнемо з  нижчої школи. З  усієї кількості громад Галичини, яких 
є 6240, за переписом 1900 р. не мали своїх шкіл 1911, в тому числі у 
Східній Галичині 820, у Західній —  991. Цифри самі по собі вельми 
невтішні і не є свідченням особливої турботи галицьких правителів про 
народну освіту. А ле вони свідчать також і про нерівномірний розподіл 
благ просвіти між польським і українським населенням. У Західній Га
личині сільські поселення дрібніші та розташовані значно густіше, ніж 
у Східній, тому насправді серед українських сільських громад Східної 
Галичини відсоток громад, позбавлених школи, значно вищий. Серед 
округів Західної Галичини лише у трьох кількість дітей, які не відвіду
ють школу, перевищує 3 0 % , у Східній Галичині таких округів було 15,
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а в трьох округах кількість дітей, які не відвідують школу, коливалося 
між 60 і 70% ! Результат такий, що кількість неписьменних серед 
українського населення значно вища, ніж серед польського; за офіцій
ними відомостями ця різниця набирає вже жахливих розмірів: у віці 
між 12 і 20 роками відсоток неписьменних українського населення 56, 
серед польського 27; у віці між 22 і 31 —  неписьменного українсько
го населення 61% , польського 33% ; у віці між 32 і 40 роками —  75%  
і 39% , а в загальній кількості населення [віком] понад 12 років серед 
українців 7 8 %  неписьменних, серед поляків —  4 7 % . Різниця ця змен
шиться, якщо ми згадаємо, що єврейське населення, всуціль письмен
не, фігурує в категорії польського (якщо виключити євреїв, то наведе
ні цифри неписьменних доведеться збільшити приблизно на 12% ), та 
все-таки вона залишиться дуже помітною.

Я  не маю можливості зупинятися на багатьох інших, дуже цікавих 
фактах і цифрах, на тій, наприклад, обставині, що серед недіючих шкіл 
частіше зустрічаються українські; що школи з українською мовою ви
кладання бувають лише нижчих типів, а школи вищих типів —  винят
ково польські (умовою перетворення на школу вищого типу висувають 
запровадження польської мови); що викладання в українських школах 
жахливе, що вони дають надзвичайно мало своїм учням, оскільки 
шкільна адміністрація змушує витрачати багато часу на вивчення поль
ської мови, всупереч усім законам, до § 19 конституції включно*, і т. д. 
Я лише відзначу ще раз, що й так украй погана (до того ж  не лише 
не прогресуючи, а навіть погіршуючись, судячи з порівняльних цифр 
про кількість неписьменних новобранців і дітей, які не відвідують 
школу за останні роки) нижча школа особливо страждає від своєрід
них галицьких умов і цілком обґрунтовано є причиною постійних скарг 
українського населення.

Середня школа ще різкіше характеризує таку несприятливу для 
культурного розвитку українського населення політику керівних сфер 
Г аличини.

До початку 1903—1904 навчального року в Галичині було 49  гім
назій і реальних училищ, у тому числі з  польською мовою викладання 
43, з німецькою 4, з  українською 4 (тепер 5)*. Н а східну, українську 
частину Галичини припадало польських середніх шкіл 25, німецьких 2, 
українських 4. О дна польська середня школа припадала приблизно на 
30 тис. польського населення, одна українська на 820 тис. українсько
го населення. Близько 55%  усіх учнів української національності були 
змушені відвідувати середню школу з викладанням чужою мовою, а з 
учнів поляків —  лише 2 % . Такі умови, разом із вельми несприятли
вим для української молоді шкільним режимом, створюють вельми не
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однакові шанси для української та польської народності; тоді як до за 
провадження польського викладання в середніх школах кількість учнів 
української національності у Східній Галичині перевищувала кількість 
поляків, тепер кількість останніх залишила далеко позаду кількість уч
нів українців1. Зусилля українського суспільства, скеровані на збіль
шення кількості українських середніх шкіл, зустрічають рішучу проти
дію польських керівних кіл: спираючись на згаданий вище статут 
1867 р., вони кладуть своє veto на всі спроби центрального уряду піти 
назустріч вимогам українського суспільства. Питання про кожну нову 
українську гімназію виростало до масштабів справжнього політичного 
питання, тоді як усе нові й нові польські школи створювали в цей час 
цілком безперешкодно, простим розчерком пера.

Щ е пекучіший і нагальніший характер набуло питання університету. 
Ставши господарями ситуації у Львівському університеті після того, як 
німецька мова мала поступитися (1871 р .) викладанню “місцевими мо
вами”*, поляки ревно охороняли свою монополію вищої школи й не до
пускали українців до.викладання у її мурах; вони усіляко перешкоджали 
збільшенню кількості українських катедр і також негативно поставили
ся до ідеї заснування окремого українського університету, коли україн
ська сторона висунула відповідний проект. Мотивом було, очевидно, 
все те ж  —  збереження за польською культурою її переважаючого зна
чення.

4

О тже, нестерпно тяжке становище, у якому опинилася українська 
народність, є передовсім результатом її економічної і культурної відста
лості —  цього спадку історичної Польщі, яка старанно збирала з  неї 
за час свого чотиристарічного панування усе, що лише можна було вва
жати вершками нації, і залишала її в стані затурканості й безпораднос
ті та в особі своїх нащадків старанно консервувала її у цьому станови
щі. Зусилля українського суспільства, скеровані на економічне й 
культурне піднесення, натикаються, по-перше, на несприятливий для 
всіх знедолених і слабких державний лад Австрії, по-друге, на її “сис
тему”, яка віддає український народ у повне розпорядження панівного 
польського елементу й допускає найкричущіші порушення принципів 
конституційного життя з  боку останнього. З  огляду на це завданнями 
національної політики українців були: по-перше, домогтися реформ са

1 Детальніше див. мою брошуру “И з польско-украинских отношений Галиции” , 
розд. III.
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мого державного ладу, в сенсі скасування привілеїв маєтних класів, зе
мельної та капіталістичної аристократії; по-друге, змусити уряд відмо
витися від сприяння привілейованому польському елементові і покласти 
край системі невтручання у внутрішні стосунки Галичини. В цьому на
прямку і розвивають свою діяльність українські національні партії.

В останнє десятиліття українські національно налаштовані елемен
ти Галичини склали три організовані партії.

По-перше, партія, що має офіційну назву національно-демократич
ної (хоча цю назву, профановану тим змістом, який вклали у свою про
граму й тактику націонал-демократи польські, використовують неохо
че). Вона є спадкоємницею національного руху галицького українства 
й об’єднує у своїх лавах більшість національно налаштованого україн
ського суспільства. Національні політичні завдання стоять на чолі її 
програми, хоча з  часу останньої реформи у ній помітне місце займають 
також питання економічного та соціального характеру. Прогресивний 
теоретично її характер послаблює на практиці наявність у її лавах зна
чної кількості духовенства й чиновників. Мірилом її політичної сили 
може стати підрахунок голосів під час останньої виборчої кампанії: із 
загальної кількості голосів, здобутих кандидатами українських націо
нальних партій (375 тис.), її кандидати здобули 267 тисяч.

По-друге, партія радикальна, що виникла в кінці 1880-х років і, на 
противагу культурно-національним завданням старшої партії (нинішньої 
національно-демократичної), висунула на перший план питання й за 
вдання соціально-політичні. Після того, як національно -демократична 
партія включила до своєї програми (1899 р.) соціальні та політичні ви
моги партії радикальної, і багато видатних представників цієї останньої 
примкнули до неї, різниця між обома партіями несуттєва, і виявляєть
ся головно у тактиці. Тоді як партія національно-демократична, як я 
вже сказав, налічує у своїх лавах багато представників духовенства 
(уніатського), партія радикальна має характер різко антиклерикальний 
і рішуче виступає проти духовенства. Її можна вважати лівим крилом 
націонал-демократів.

По-третє, соціал-демократична партія*. Наймолодша, вона є і най- 
слабшою в наш час, та й у майбутньому не видно для неї надто сприят
ливих умов: її справжня стихія —  фабричний пролетаріат —  тут 
відсутня, і в містах їй доводиться розмежовуватись із польською соціал- 
демократією: завдання не з  легких. Далі, намагаючись не підкреслюва
ти різко національного питання з  партійної солідарності з  польською 
соціал-демократією, вона послаблює свою позицію, оскільки національ
не питання для українців є тепер питанням насущним. Досі, з  огляду
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на загальну слабкість соціал-демократії у Галичині, українські соціал- 
демократи підпорядковували національні запити загальнопартійним ін
тересам і з  українських національних партій найменше висували націо
нальне питання; останнім часом молодше покоління партії висуває його 
значно різкіше й повніше, усе більше й більше звільняючись (як і єв
рейські соціалісти Галичини) з-під впливу польської соціал-демократії. 
І все-таки національна платформа її поки що досить непевна.

Течії клерикально-консервативні на українському національному 
ґрунті залишаються неорганізованими; спроби організувати їх у само
стійну партію досі були безуспішними. Я к  я вже вказав вище, ці реак
ційні течії набували все більше й більше форму антинаціональну, запе
речуючи саме прагнення поставити розвиток українського елементу на 
народну основу, зробити знаряддям культурного життя “мову пастухів 
і свинопасів”. З  огляду на підтримку, яку надавали цій течії офіціозні 
сфери Росії, вона все більше і більше від старорусинського, специфіч
но-галицького консерватизму переходила на москвофільську офіціозно- 
реакційну точку зору і, поєднуючи консервативно-клерикальну політи
ку з  полонофобською й антисемітською демагогією для приваблення 
народних мас, останнім часом ставала все певнішим і рішучішим союз
ником польських керівних сфер. У сфері національних прагнень вона ві
дігравала роль гальма, намагаючись затримати і дискредитувати націо
нальний український рух; у сфері соціальній, опонуючи українському 
радикалізмові, підтримувала галицький status quo. Тісний союз її з 
польськими керівними колами останнім часом став цілком явним. У 
сфері національних і соціально-політичних прагнень української народ
ності ця течія, таким чином, є чистим мінусом. Т а, безумовно, вона йде 
на спад. Щ е дуже недавно її вважали приблизно рівносильною за чи
сельністю з українським національним рухом (не слід забувати, що 
вона мала за собою консервативні елементи, старші покоління, тоді як 
українські політичні партії розпочали свою діяльність лише з 1880-х 
років), а тепер вона у меншості.

П ід час останньої виборчої кампанії москвофільські кандидати*, 
незважаючи на підтримку поляків і уряду та на ту обставину, що в де
яких округах їх із тактичних міркувань підтримували також українські 
національні партії, зібрали тільки 176 тис. голосів проти 375 тис. укра
їнських національних партій.

Таким чином, виразником політичних і національних прагнень укра
їнської народності в даний момент є національно-демократична партія 
(з  її радикальним крилом). З  одного боку, вона ставить перед собою 
завдання поліпшення становища й розширення прав українського на
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роду шляхом реформ загальнодержавного ладу в демократичному на
прямі: відміни станових привілеїв, застосування загального прямого й 
рівного виборчого права в усіх представницьких установах; заміни ни
нішньої системи податків, які незмірно обтяжують найбідніші класи, 
прогресивним прибутковим податком; передачі земель до рук працюю
чих класів, справедливого нормування й охорони праці тощо. З  іншого 
боку, вона висуває й суто національні вимоги, загального та спеціаль
ного характеру: унормування національних стосунків законодавчим 
шляхом, перебудова держави на засадах національно-територіальної 
автономії замість нинішньої автономії коронних земель, відділення схід
ної, української території Галичини від західної і об’єднання її з 
українською територією Буковини (створення української національної 
провінції), а надалі до здійснення такого національного поділу (його ви
магають також інші народності Австрії) —  створення національних 
департаментів у крайових органах самоуправління: крайовій управі, шкі
льній раді та ін. А ж  до перебудови крайової організації, на противагу 
прагненням польських керівних партій до цілковитого відокремлення 
Галичини (розширення законодавчих компетенцій Галицького сойму, 
відповідальності перед ним адміністрації, заміни безпосереднього пред
ставництва у віденському парламенті делегацією соймів), українські 
національні партії, за існуючого стану речей, відстоюють, навпаки, яко
мога тісніший зв’язок галицького життя з  центром і вимагають усунен
ня системи невтручання центрального уряду в галицькі справи й сто
сунки. Іншими словами, за нинішньої ненормальної системи крайових 
автономій, українські прогресисти є прихильниками централізму, а не 
автономізму, підтримуваного націями, які перебувають у становищі па
нівної більшості (поляки, чехи).

Якщо серед українських національних партій соціал-демократія 
найменше підкреслює національні вимоги, то й серед польських партій 
соціал-демократія найтолерантніше ставиться до українських вимог. 
У вимогах політичних і соціальних вона переважно є союзницею укра
їнців; у сфері національній —  це спостерігається менше. Т а  й у сфері 
соціальній, відстоюючи інтереси міських класів, вона не завжди йде 
пліч-о-пліч з  українськими партіями, які захищають передусім інтереси 
українського селянина (так було в питанні про розподіл виборчих окру
гів під час виборчої реформи, коли соціал-демократи, зі своєї партійної 
точки зору, підтримували переваги міських округів над сільськими). 
Інші польські партії, від селянської ( “людової”) до клерикальних і кон
сервативних включно, при всіх своїх внутрішніх відмінностях, у націо
нальних справах всі є ревними захисниками польської переваги та
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виступають вороже проти національних вимог українців. У  консерва
тивно-шляхетських сферах улюбленою ідеєю було відділити культурно- 
національні прагнення українського суспільства від “соціального ради
калізму” та укласти компроміси ціною певних культурно-національних 
поступок, гарантуючи припинення національної боротьби й соціально- 
політичного руху. Інакше кажучи, планувалося покликати до життя се
ред українського суспільства партію національно-консервативну, яка б 
в обмін на певні національні поступки, звісно, також “помірковані” (на 
кшталт заснування однієї-двох українських катедр, відкриття однієї- 
двох українських гімназій) відмовилася від захисту соціальних інтересів 
українського селянства й від боротьби з  польсько-шляхетським режи
мом. Ц і спроби, найголоснішою з яких була угода 1890 р., зазнали, 
однак, невдачі, оскільки національна й соціально-політична програми 
українства пов’язані надто тісно між собою, а впливових елементів, які 
пішли б на такий компроміс, не знайшлося. Після цих невдач консер
вативні польські партії зайняли різко ворожу позицію щодо українсь
ких національних вимог і на противагу їм останнім часом усе більше по
чинають підтримувати москвофільську партію. Щ е ворожіший настрій 
супроти українства виявляється з  боку польської національної демокра
тії, або ж  т. зв. “всепольського” руху, що розвинувся останнім часом, 
особливо у Східній Галичині (і в Царстві Польському) серед міської 
буржуазії та буржуазної інтелігенції. Нарешті, партія селянська, що 
розвинулася також за останнє десятиліття і здобула вплив головно се
ред селянського населення Західної Галичини, на перших стадіях своєї 
боротьби з пануванням шляхетського консерватизму час від часу про
стягала руку представникам українського селянства і створювала ілю
зію певної солідарності. Але останнім часом, через ворожість до поль
ського націонал-демократизму, цього руху міської буржуазії, вона все 
тісніше примикає до шляхти і разом з  нею різко вороже ставиться до 
боротьби українців проти польського панування.

Центральним питанням, навколо якого оберталося останнім часом 
політичне життя Галичини і на ґрунті якого стикалися інтереси народ
ностей і партій, була реформа виборчого права, парламентського* і сей
мового. Реформа першого закінчилася, реформа другого на порядку 
денному. У  питанні про реформу парламенту австрійський уряд виявив 
готовність іти назустріч радикальним вимогам мас. Але народності й 
партії, що боялися після реформи втратити силу та вплив, які давало їм 
попереднє станове представництво, змусили уряд урізати свій первісний 
проект. Особливо ревними супротивниками реформи були польські кон
серватори; польські демократи намагалися здійснити її так, аби її пло
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ди потрапили до їхніх рук, оминаючи українців, які відстоювали рефор
му в її первісному вигляді, тобто зі збереженням рівного представниц
тва. Крім неймовірних поступок польським національним інтересам, 
інакше кажучи —  польському пануванню, уряд пообіцяв полякам низ
ку поступок щодо розширення крайової автономії Галичини і гарантій 
польської політичної переваги.

Після боргів і дебатів, що тривали понад рік, виборчу реформу пе
рекроїли так, що вона заледве змогла отримати санкцію парламенту. 
Депутатські повноваження розподілили між краями відповідно до сил і 
впливу окремих національностей і партій, і на тій же підставі, цілком 
незалежно від будь-якої пропорції населення, викроїли виборчі округи. 
У Галичині, крім того, —  для забезпечення представництва за польсь
кою меншиною Східної Галичини, —  запровадили в сільських округах 
представництво меншості (не менше 25 %  загальної кількості виборців) 
і низку дрібніших поправок, які збільшували шанси панівних класів і 
адміністрації. П оза тим, за бажанням польських депутатів, у виборчий 
закон внесли гарантії проти зміни його всупереч волі польського пред
ставництва (для зміни потрібні кваліфікована більшість палати і при
сутність половини депутатів від Галичини). В результаті усіх цих захо
дів один депутат у західних провінціях припадає тепер на 2 6 —33 тисячі 
населення, у центральних —  на 3 6 —49 тисяч, в Буковині —  на 51 ти
сячу, в Галичині —  на 68  тисяч. З а  народностями: один депутат при
падає на 39 тисяч німців, 51 тисячу поляків, 55 тисяч чехів і 102 ти
сячі українців. П рава цих останніх, зрештою, не однакові: у Буковині 
297 тисяч (за  офіційним] переписом) отримують 5 депутатів, так що 
один припадає на 59 тисяч, а в Галичині один депутат припадає на 120 
тисяч українського населення і 46  тисяч польського. Виборчі округи 
окреслені так, аби з  загальної кількості 106 депутатів поляки отримали 
76 депутатів, а українське населення (яке переважає польське) 28 де
путатів. Для цього створили велику кількість (34 ) округів міських з  по
рівняно нечисленним населенням (від 20 до 40 тисяч), але з  перева
жанням поляків (разом із євреями).

Далі, з  Західної Галичини (з  польським населенням) викроїли по
рівняно більше сільських округів, ніж зі Східної (української); найбіль
ший з округів Західної Галичини (169 тисяч жителів) менший від най
меншого (174 тисячі) Східної [Галичини], а більшість округів останньої 
мають понад 200 тисяч населення, з  них найбільший —  289  тисяч. 
У загальному підсумку голос українського виборця оцінили втричі ниж
че виборця польського —  останнє слово національної рівноправності, 
проголошеної 40  років тому австрійською конституцією.
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Протести українського представництва й населення, що лунали на 
багатолюдних мітингах*, яких у цей період боротьби за виборче право 
збиралася величезна кількість у Східній Галичині, —  не дали жодних 
результатів. Запроваджене виборче право було загальним, але не рів
ним. Залишалося докласти зусиль до того, аби зайняти принаймні ту 
кількість депутатських місць, яку автори реформи теоретично призна
чили для українського населення. Завдання нелегке, якщо згадати, що 
досі, при виборах двоступеневих і цензових, українське населення Гали
чини ніколи не могло здобути навіть приблизно тієї кількості мандатів, 
яка теоретично йому належала. Виборча кампанія відбулася з  небува
лим збудженням і напругою сил, і позначилася надзвичайно запеклою 
боротьбою партій. Національного і партійного тертя реформа не лише 
не послабила, вона відкрила ще й нові можливості боротьби. Розбуд
жені попередньою агітацією за виборчу реформу, народні маси Східної 
Галичини виявили небувалий інтерес та енергію і в результаті справді 
здобули майже все, що можна було взяти від спотвореної реформи: від 
Галичини пройшло 27 депутатів “руської народності” за галицькою тер
мінологією, а саме: 17 українських націонал-демократів, 3 українських 
радикали, 2 українських соціал-демократи і 5 старорусинів (з  них 3 фі
гурували як компромісні українсько-москвофільські кандидати, за дав
ньою традицією компромісів “проти спільного ворога”), і 3 сіоністи —  
союзники українців у цій кампанії. Із польських партій зазнали втрат 
консерватори, коштом яких посилилися демократи й людовці: обрали 
13 консерваторів, 12 клерикалів ( “центр”), 13 націонал-демократів, 
13 демократів інших відтінків, 17 людовців, 4 соціал-демократи. В Б у 
ковині обрали з загальної кількості 14 депутатів —  5 депутатів укра
їнської народності (вони отримали 33 тисячі голосів, кандидати моск
вофільські зібрали 10 тисяч, але не пройшов жоден) і одного сіоніста.

Українське парламентське представництво склалося таким чином: 
Український клуб із 23 депутатів (17 українських націонал-демократів 
Галичини, 3 радикали та 5 українських депутатів Буковини), старору- 
синський клуб (Altruthenen [старорусини]) із 4 депутатів, 2 україн
ських соціал-демократи в загальному складі соціал-демократичного клу- 
бу, И 1 дикии .

Українське представництво стало значно численнішим: на загальну 
кількість 516 припадає тепер 25 депутатів, згуртованих в один клуб, 
тоді як у старому парламенті був клуб із 6 —7 на загальну кількість 425 
депутатів. Але оптимістичні сподівання, які покладало на новий парла
мент українське населення, від цього не справдилися, як не справди
лися взагалі рожеві надії, що покладалися на цей оновлений “робочий 
парламент”. Незважаючи на те, що більшість його депутатів належать
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до лівих груп, у ньому відразу сформувалася консервативна урядова 
більшість, а прогресивні національні групи об’єднались у національні 
союзи та клуби разом із крайніми консерваторами, так що назагал від
бувся сильний зсув управо. Керівну роль у парламенті зайняли соціа
лісти навиворіт —  німецькі антисеміти.

Національна боротьба не послабшала. Польський клуб, у якому 
згуртувалися консервативні й так звані демократичні польські групи 
(якщо людовці ще не вступили в нього, то лише з формальних мірку
вань), зайняв таку ж  непримиренно-ворожу позицію щодо українських 
депутатів та їхніх вимог, як і його попередник, польський дореформе- 
ний консервативний клуб. Щ е більше загострилося ставлення українсь
ких національних партій до групи москвофільської, що виділилася в 
окрему фракцію, яка все тісніше зближається з  керівними польськими 
партіями.

Тепер на черзі стоїть питання про реформу ландтагів —  запрова
дження у них загального, прямого, рівного й таємного голосування. 
Хоч уряд і заявив, відповідно до побажань консервативних елементів, 
що вважає таку реформу в застосуванні до ландтагів неможливою, тим 
не менше не можна сумніватися, що реформа сеймового виборчого пра
ва є лише питанням часу.

У Галицькому соймі питання про реформу дебатувалося на останніх 
сесіях. Українські депутати домагалися запровадження не лише загаль
ного, але й рівного виборчого права, щоб, віднявши вірилістів, усі реш
та депутатів були представниками приблизно рівних округів, причому у 
84 округах мали б більшість поляки і євреї, а в 64  —  українці. Комі
тет, обраний більшістю сойму, проектував представництво двох видів: 
половину депутатів, обраних за станово-професійними куріями, і поло
вину від усього населення; українське населення могло б при цьому на 
загальну кількість у 204  депутати (за  виборами) посилати 3 4 —37 де
путатів*; так, принаймні, мали бути розкроєні виборчі округи. Але сойм 
розпустили, перш ніж виборчу реформу ухвалили.

Однак, якщо в найближчий період австрійського державного життя 
і немає надії на запровадження рівного виборчого права, то все одно 
проведення загальних, прямих і таємних виборів, які обіцяє соймова 
реформа, безумовно, буде кроком уперед, а зокрема —  цінним здобут
ком для українського народу.

Л ьвів
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І
Приблизно дев’ять десятих усієї етнографічної української терито

рії (тобто території з  переважно українським населенням) перебуває в 
кордонах Росії, займаючи майже всю південну частину її —  за винят
ком Подоння і південного Поволжя1 —  і зосереджуючи в собі близь
ко 26  мільйонів українців. Найодноріднішим складом населення відзна
чається середнє Подніпров’я (губернія Полтавська, південна частина 
Чернігівської, східна частина Київської і суміжні частини Катеринос
лавської), де український елемент становить загалом не менше 9 0 %  
населення, коливаючись між 8 0 %  і 9 8 %  навіть за офіційним перепи
сом. У західній частині він більше розріджений іншонародними елемен
тами, головно польським і єврейським.

З а  такої величезної чисельності, займаючи велику та вельми різно
манітну територію, живучи в різних фізичних і культурних умовах, сти
каючись із різними народностями й культурами, українське населення 
неминуче повинно виявляти певні відмінності, як у своєму психо-фізич- 
ному й етнографічному вигляді, так і в культурному, економічному й 
політичному складі свого життя. Однак значні відмінності в народному 
вигляді трапляються лише в найглухіших окраїнах української терито
рії —  у карпатському гірському поясі та в поліській смузі, які менше 
зазнали колонізаційних пертурбацій, на які така щедра історія україн
ського народу. Уся ж  центральна й південно-східна частина української 
території завдяки цим пертурбаціям, які вимішали, так би мовити, всю 
масу населення, відзначається великою однорідністю в типі свого насе
лення і виявляє лише другорядні відмінності у своєму діалекті, в етно
графічному складі й у культурі. І цей панівний тип, до якого належить 
не менше 5/б  усієї української народності, становить цілком певну на
ціональну різновидність, відмінну від своїх сусідів —  поляків, білору
сів, великоросів, —  яка має певні лінгвістичні,-етнографічні, культурні 
особливості, органічно пов’язана воєдино разом зі своїми окраїнами 
спільними рисами й усвідомленням цієї спільності, і яка цілком вираз
но протиставляє себе іншим народностям.

П ід впливом політичних міркувань не бракувало спроб і з  польсь
кого, і з  великоросійського боку подати українську народність різнови-

1 Губернії: Волинська з  суміжними частинами Люблінської, Сєдлецької, Грод
ненської та Мінської, Київська, Подільська, значна частина Бессарабської, Херсон
ська, Катеринославська, материкова частина Таврійської, Полтавська, Харківська, 
більша частина Чернігівської, південно-західна частина Курської, східні частини 
Воронезької й області Війська Донського, значна частина Кубанської та губерній 
Чорноморської (Новоросійської) і Ставропольської.
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дом польської чи російської нації, яка не має самостійного значення. 
Спроби ці не припиняються і досі, а серед філологів-славістів до цього 
часу триває суперечка на тему, чи становлять (велико)російська й укра
їнська (або малоросійська) мови дві самостійні мови, чи два “діалекти” 
однієї російської мови. Але ця суперечка (не кажучи вже про випадки 
цілковито не наукові) є суперечкою формальною, а не по суті. Вважа
ти (велико)російську й українську мови самостійними мовами, а чи ли
ше діалектами —  не так важливо; цілком точних критеріїв для відріз- 
нення мови від діалекту, по суті, не існує, і якщо в минулому офіційно 
прийнята термінологія не допускала терміну “мова” для означення укра
їнської мови та настійливо називала його діалектом, то тепер майже за 
гальновживаним є термін “українська (чи малоросійська) мова”. В аж 
ливішим є те, що філологічна й історична наука знає обидві мови лише 
як явища рівнозначні, започатковані за межами історичного існування 
обох груп племен —  північної та південної, —  і не визнає справжньо
го існування якоїсь реальної “загальноросійської мови” —  принаймні в 
історичні часи: так звана російська мова є літературною обробкою ве
ликоросійських діалектів, і поряд з  нею відбувалася літературна оброб
ка й діалектів українських. Оскільки ж  літературна (велико)російська 
мова не може успішно слугувати ні органом народної освіти та попу
лярної літератури, ні органом культурного життя для всієї сукупності 
української народності, не може бути рідною  для неї, то поруч із нею 
неминуче повинна культивуватись і розроблятись як орган культурного 
й національного життя мова українська уже з огляду на дію простого 
інстинкту самозбереження1.

І це цілком зрозуміло: використання (великоросійської мови вима
гає від українця значної підготовки, яка неможлива ні для народних 
українських мас, ні для інтелігенції українських земель, що перебува

1 Що “російська” мова зовсім не є мовою загальноросійською і не може замі
нити українському населенню його рідної мови, ґрунтовно з ’ясовує записка Петер
бурзької академії наук, складена у відповідь на запит Комітету міністрів (“Импера
торская академия наук об отмене стеснений украинского слова”, 1905). Там само 
вказані тяжкі наслідки заміни рідної мови (велико)російською у народних школах 
України: падіння письменності серед народу й загальне зниження його культурного 
рівня (див. мою брошуру “Украинство в России, [его запросы и нужды]”). З  іншого 
боку, надзвичайно сумні наслідки дали спроби певної частини інтелігенції австрій
ської України використовувати як культурне знаряддя (велико)російську мову; 
наслідком була денаціоналізація в бік польський, угорський, румунський і падіння 
культурного та національного життя у тих колах, де здійснювалися ці спроби 
підмінити народну мову мовою (велико)російською.
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ють за межами Росії. Використання її прирекло б на темряву народні 
маси чи призвело б, урешті-решт, до існування двох мов: української 
для народу й (велико)російської для інтелігенції, за рецептом деяких 
“поміркованих” прихильників української мови (українська мова для 
народу і для хатнього вжитку). Але така “двомовність” була б спотво
ренням нормальних умов культурного життя і неминуче призводила б 
до різних ненормальностей: до створення культурного й усілякого ін
шого розмежування між інтелігенцією та народними масами, культур
ного занепаду цих останніх і т. д.

Я к  за своєю мовою, цим найпершим і найважливішим показником 
національного життя, так і в інших своїх проявах український націо
нальний тип зовсім не є чимось новоявленим, а є продуктом усього 
історичного життя українського народу, всієї розмаїтості його умов. Я к 
диференціація слов’янських племен узагалі, так і початки відособлення 
українського племені беруть свій початок у глибинах доісторичних ча
сів, а пізніше історичне життя лише посилювало це відособлення, веду
чи українські племена окремим шляхом, який лише іноді й подекуди 
збігався з  історичною еволюцією племені великоросійського чи біло
руського —  з одного боку й польського —  з іншого.

Н а  світанку історії ми бачимо українські землі разом із землями ве
ликоросійськими й білоруськими у складі однієї держави, в якій полі
тична й культурна гегемонія належала елементові українському, півден
ному. Згодом великоросійські та білоруські землі відособлюються, а в 
українських —  політичне й культурне життя слабшає внаслідок неспри
ятливих колонізаційних умов, у яких опинилася Східна Україна (натиск 
кочовиків), і врешті-решт вони входять до складу Польсько-Литовсь
кої держави й кілька століть живуть в умовах, цілком відмінних від 
життя земель великоросійських. Великий народний рух, викликаний со
ціальними й національними умовами Польщі, закінчується з ’єднанням 
Східної України з Московською державою 1654 р., тоді як Західна 
Україна через невдалу політику московського уряду залишається під 
владою Польщі й лише частково возз’єднується зі східними українсь
кими землями в кінці X V III ст., коли до Росії приєднується Київщи
на, Волинь, Поділля, Побужжя. Але галицька Україна, разом із Б у
ковиною, відходять до Австрії, а закарпатські землі залишаються у 
складі Угорщини.

З  1654 р. починає своє існування українське питання у Росії, ви
кликане глибокою суперечністю між прагненнями українського народу 
й політикою московського, а потім петербурзького уряду. Український 
народ, точніше —  козацька старшина, яка вершила його політику, шу
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каючи опори проти Польщі в Москві, уявляла свої взаємини з москов
ським урядом у вигляді васальних чи федеративних стосунків, зі збере
женням широкої автономії України під управлінням свого виборного 
гетьмана й такої ж  виборної старшини. Московський уряд на перших 
порах залишив українську автономію фактично недоторканою, зробив 
низку принципових поступок, які в окремих положеннях зводили зв ’я 
зок України з  Московською державою до суто особистої унії. Т а  ра
зом із тим він дивився на ці поступки як на тимчасові, минущі, маючи 
на меті перетворити Україну з  часом на звичайну московську провін
цію. Тоді як старшина прагнула до того, аби в стосунках із Москвою 
розвинути й формулювати принципи автономії, закладені в переговорах 
і т. зв. “статтях Богдана Хмельницького”, і виборний, цілком автоном
ний, вільний від будь-якого втручання московського уряду лад Украї
ни вважала за conditio sine qua non [необхідну умову] своїх стосунків 
із Москвою, —  московський уряд, навпаки, намагався використати ко
жну тактичну помилку українських політиків, кожне їхнє скрутне ста
новище для того, щоб крок за кроком обмежувати автономію України, 
зводити нанівець конституційні форми її ладу і замість них розширю
вати сферу впливу своїх агентів і свого управління. Помітивши антаго
нізм між українськими масами та старшиною на ґрунті економічних і 
соціальних стосунків, він намагається використати і це внутрішнє роз
двоєння, аби збити старшину з позиції та змусити її до поступок у сфе
рі її політичної програми. Т а  незабаром виявилося, що народні маси, 
хоча й не солідарні зі старшиною через її суспільно-економічну політи
ку, все-таки мало співчували планам запровадження в Україні москов
ських порядків, адміністрації й оподаткування. Народне повстання 
1668 р.* показало це цілком виразно. Але московський уряд не відмо
вився й після того від своїх централістичних планів, він лише став іще 
обережнішим у їх здійсненні, і для забезпечення успіху він тепер нама
гається не тільки підірвати силу і вплив старшини, але й послабити та 
знесилити весь український народ, убиваючи в ньому всяку силу опо
ру, всяку можливість самовизначення.

У цій боротьбі московсько-петербурзька бюрократія вийшла пере
можницею. Українські політики марно робили відчайдушні зусилля, аби 
вирватися з  пут московського централізму, спираючись на котрусь із 
держав-суперниць —  Польщу, Туреччину, Ш вецію*. Півстолітні вій
ни, що цілковито виснажили Україну й саму старшину, довели безплід
ність цих зусиль: за внутрішнього антагонізму між старшиною і наро
дом неможливо було витримати конкуренцію з холодною, добре 
прорахованою політикою Москви. Щ оправда, за свою боротьбу з  ідеєю 
української автономії московський уряд був покараний втратою П раво
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бережної України, яку встигла повернути собі Польща; покараний конф
ліктами з Запоріжжям і, отже, відтермінуванням своїх успіхів на Ч ор
номорському узбережжі і в боротьбі з Туреччиною. Але в тій частині 
України, яка залишилася під її владою, московська бюрократія здійс
нила свої плани сповна. Старшина, яку тероризували демагогічні загра
вання московських політиків і деморалізували —  з одного боку систе
ма опали, заслань і страт за прихильність до автономістської програми, 
а з  другого —  щедрими нагородами за кожен прояв поступливості у 
цій сфері, —  не встояла врешті-решт і пішла “в бік найменшого опо
ру”: замовкла про свої політичні вимоги й отримала в нагороду за це 
підтвердження і розширення своїх прав на захоплені землі й закріпаче- 
ні селянські руки, тобто створення кріпосного права на руїнах вільної 
автономної України. А  народ, позбавлений новим імперським режимом 
усіх громадянських і майнових прав і відданий під нагляд “десяти ти
сяч поліцмейстерів”, уже більше не становив жодної небезпеки.

Але, покінчивши з політичною відрубністю України1, уряд Росії не 
вдовольнився цим: він вирішив стерти і знищити також і прояви її на
ціонального життя, і навіть особливості українського національного 
типу. Починаючи з Петра І для українських видань запроваджується 
цензура, що мала на меті привести їх до однаковості у мові з  видання
ми великоросійськими. Русифікуються українські школи. Запроваджу
ється великоросійська вимова в богослужінні. Будь-які прояви україн
ського патріотизму ревно переслідуються і придушуються. Починаючи 
з середини X IX  століття ця політика формується у чітку систему.

Кожен прояв української самосвідомості переслідували усіма засо
бами адміністративної опали. “Український сепаратизм” —  це поро
дження нечистого сумління російської бюрократії, яка протягом століть 
придушувала всі політичні, культурні й національні прагнення україн
ців —  викорінюють тепер у всіх сферах: чи моват йде про виникнення ін
тересу до рідного слова, чи до минулого й сучасного свого краю, чи, 
врешті, про працю на користь просвіти й економічного розвитку народу.

Особливо запеклого цькування зазнають прагнення до літературної 
обробки українського слова, до розвитку популярної літератури для на
роду та для дітей і до створення українською мовою наукової літерату
ри. “Н е было, нет и быть не может” української мови як культурного

1 Остаточно давнє управління України ліквідували у 1782—1783 рр.>езапрова- 
дивши губернські установи 3 перетворивши козацькі полки на регулярні. Його від
новили частково, та й то на короткий час, за імператора Павла. Від давнього 
автономного ладу України вціліли лише деякі норми цивільного статутного права 
Гетьманщини, які досі діють у Чернігівській і Полтавській губерніях.
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органу, прорікає ця урядова політика вустами міністра Валуева 1863 р. 
й увінчує свою заборонну систему відомим указом 1876 р. Указ цей, 
який обмежив українське слово вузькою сферою оригінальної, наполо
вину етнографічної белетристики, а при своєму застосуванні позбавив 
його будь-якої можливості розвитку й поступу навіть у цій сфері, про
існував аж до весни 1906 року*.

Т а  цими переслідуваннями вбити українство не вдалося.
П оза їх сферою залишалися українські землі Австрії, і туди, почи

наючи з 1860-х років, з  загостренням заборон у Росії, переноситься 
центр ваги всієї культурної, літературної та наукової роботи й націо
нального українського руху взагалі.

Рух політичної української думки безперервно тривав протягом 
всього часу гонінь, яких вона зазнавала з  боку старого режиму Росії, і 
в результаті українство розвивалося лише в тим різкішій опозиції до цьо
го режиму.

Однак широкий розвиток українства не міг відбуватися за цих 
умов. Заборони й переслідування перепиняли доступ українській книзі 
до широких народних мас російської України, прирікаючи їх на темря
ву, нидіння і виродження. Вони ставили нездоланні перепони розвит
кові літератури; виключали можливість української преси. Вони не до
зволяли українському слову зайняти те місце, яке належить рідній мові 
в культурному й духовному житті кожного народу, кожного суспільст
ва, спотворюючи таким чином природний розвиток усього українсько
го життя, закриваючи для українського суспільства можливість націо
нального самовизначення і взагалі будь-якої самодіяльності.

Ш кода була величезною, невиправною і, звісно, її зовсім не усуну
ло просте паперове скасування страшного указу 1876 р. Стара система 
пригноблення живе, і природні шляхи розвитку українства майже так 
само закриті для нього й зараз, як і до цього скасування1.

1 Детальніші відомості з історії українського народу зацікавлені знайдуть у моїй 
книзі “Очерк истории украинского народа”, 2-ге вид. 1906 р. (детальнішою є моя 
історія України українською мовою — “Історія України-Руси”, доведена поки що 
лише до початку XVII століття — 6 томів; перший том вийшов також німецькою 
мовою). Короткий виклад найголовніших фактів з  українського питання читач знай
де в брошурах “Украинство в России, его запросы и нужды”, 1906 р. (це останній 
роздої “Очерка”), “Украинский вопрос”, 1907 р., “Движение политической и об
щественной украинской мысли в X IX  ст.”, 1907 р. Останні брошури увійшли також 
до мого збірника статей з українського питання “Освобождение России и украин
ский вопрос”, 1907 р., де з ’ясовується і ставлення прогресивного українства до 
різноманітних проблем нинішнього моменту, і його постулати.



116 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРОК...

II

Сучасний український рух і його ідейний зміст природним чином 
сформувався на старих демократичних і автономічних традиціях, онов
лених і видозмінених, що з ’ясувалися й викристалізувалися під впливом 
прогресивних течій X IX  століття.

Історична доля українського народу нездоланно штовхала його в бік 
демократії. Після того, як усі вищі суспільні класи покинули українську 
народність, аби перейти в шереги державної, панівної народності поль
ської, —  уже в X V II столітті представником української народності 
став демос, й інтереси та успіхи українського демосу стають інтереса
ми й успіхами українства. Повторне дезертирство вищого класу, що 
утворився з  козацької старшини у X V III столітті й також відійшов “по 
лінії найменшого опору” в надра російського дворянства, до лику якого 
уряд відніс його на відплату за відречення його від “розумувань мину
лих часів” у сфері політики, —  лише зміцнило цей демократичний ха
рактер українства. Селянство, демос лягли в основу самого поняття 
українства; потреби й завдання селянства стали потребами й завдання
ми української народності. Романтичне народництво першої половини 
X IX  століття зі своїм культом народу підтримало й санкціонувало при
кладами європейського романтизму і слов’янського відродження цю 
демократичну тенденцію українства, і на українському ґрунті народниц
тво, що мало не лише культурно-літературне, але згодом і суспільно- 
політичне забарвлення, розвивається вельми рано й сильно, випереди
вши й у часі, і за глибиною своїх проявів хоча б народництво 
великоросійське.

Боротьба з  кріпосним правом, захист людських прав селянина, крі
пака, знаходить сильних і полум’яних речників у відродженій українсь
кій літературі, і в епоху, коли визволення селян було злободенним для 
Росії, Тургенєв мав усі підстави запропонувати російському суспільст
ву збірник перекладних оповідань з  українського селянського побуту 
М арка Вовчка*, порівнюючи його за силою враження з відомою кни
гою Бічер-Стоу. Коли кріпосне право скасували, серед українського су
спільства найбільше зацікавлення викликали справи влаштування селян
ського господарського й суспільного побуту, поширення письменності й 
освіти, створення популярної літератури для народу і т. п., доки пере
слідування адміністрації не придушують цього руху в Росії. З  тим біль
шою силою розвивається й рухається у цьому напрямі —  радикального 
народництва й демократизму —  українство в зарубіжних українських 
землях, яке вважає своїм завданням боротьбу з  рештками феодального 
ладу й захист інтересів мас трударів. Попри вкрай несприятливі обста
вини, створені всевладним пануванням реакційної та шовіністичної
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польської шляхти в Галичині, для організації і піднесення суспільної і 
політичної свідомості українських народних мас тут зроблено дуже ба
гато. Останні події: боротьба за загальне й пряме виборче право та ви
бори до парламенту виявили серед селянства, яке становить головну ма
су українського населення Австрії, таку політичну свідомість, такий 
організаційний такт, таке напруження громадської енергії, якого від 
“темного хлопа” ніхто б не сподівався ще зовсім недавно.

Так само органічно, чи, точніше сказати —  історично склалася полі
тична програма сучасного українства: децентралізація, національно-тери
торіальний автономіям, федералізм, найширша участь народу в управлінні.

Принципи давньоруського народоправства в українських землях не 
були придушені монархічно-бюрократичним самодержавством, як це 
трапилося в землях великоросійських, у Московській державі. Н авпа
ки, у Південно-Східній Україні їх з  новою силою освіжив рух громад 
проти князівської влади, а в Україні Західній княжа влада мусила ді
литися повнотою своїх прав із боярською радою, яка зайняла місце дав
ньоруського віча. Згодом, у складі Литовської та Польської держав 
українські землі жили в умовах станової конституційної держави, а 
принципи міського німецького права підтримували й розвивали навики 
до корпоративних, виборних форм організації. Козаччина, що охопила 
в XVII столітті всю східну половину України, збудувала всю суспіль
ну й політичну організацію краю на принципах виборності й відповіда
льності. Уряд, адміністрація, суд, церква, військове управління —  все 
мало бути “для народу й через народ”. І якщо цій системі представ
ницького правління не вдалося втриматись у цілковитій чистоті й по
слідовності через впливи централістичної політики Москви й інші не
сприятливі умови, то тим не менше в народній свідомості ця система 
залишилася єдино справедливою, а давня козаччина, що висунула цей 
лад, поряд із запереченням будь-яких майнових і суспільних привілеїв, 
в уявленні та спогадах народу залишається носієм вищої правди-спра- 
ведливості, і в цьому сенсі традиції козацтва опрацювала відроджена 
українська література, починаючи з  Ш евченка й закінчуючи плеядою 
другорядних письменників.

Традиційний український автономізм, що не зовсім вивітрився, по
при “жадання до чинів, а особливо до винагороди”, на котре покладав 
свої сподівання і котре старанно розвивав петербурзький уряд у X V III 
й X IX  ст.1, формується знову в політичну програму під впливом полі-

' Не далі як у 1767 р., під час виборів до комісії укладення* [законів], вимогу 
відновлення автономного українського ладу висловили представники різних станів і 
місцевостей України як спільне, всенародне бажання.
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точного радикалізму першої половини X IX  ст., особливо таємних по- 
літичних товариств 1820>х років, що діяли в Україні*. Славне україн
ське Кирило-Мефодіївське братство 1840-х років, у якому брали 
участь найвидатніші представники сучасного українського руху, ставить 
своєю програмою слов’янську федерацію з  самоуправних слов’янських 
народів, серед яких рівноправне місце має зайнято й український на
род. Народоправний лад окремих слов’янських територій —  “так, аби 
кожен народ становив окрему річ-посполиту”, —  слід було об’єднати 
федеральною радою —  “спільним слов’янським собором із представни
ків усіх племен”, з  виборним головою —  “правителем, обраним тимча
сово”. У ладі цієї федерації не залишається місця для якихось стано
вих чи інших привілеїв, “рабства чи приниження нижчих класів”, 
жодних обмежень свободи думки, слова, релігійного сповідання1.

Гурток цей зазнав жорстоких переслідувань* —  ув’язнень, за 
слань, і багато хто з  його членів згодом уже не поверталися до сміли
вих думок своєї юності. Епоха урядових реформ дала новий зміст сус
пільним інтересам. Але з  посиленням реакції, у 1870-ті й 1880-ті роки, 
українське суспільство повертається до розробки старих ідей національ
ного федералізму. У той час, як одна його частина стрімголов кидаєть
ся у революційний рух, який на перший план висував боротьбу з  само
державним режимом і відкладав вирішення національних проблем “на 
наступний день після перемоги над спільним ворогом”, а інша ще раз 
іде “в бік найменшого опору”, звужуючи свої національні запито й ін
тереси до розмірів, не заборонених старим режимом, —  то водночас не 
бракувало й людей, які спільними силами російської й австрійської 
України розвивали політичну програму українства в дусі його давніх 
традицій —  радикального демократизму з  сильним соціалістичним за
барвленням, і національного федералізму.

Т ак склалася сучасна програма прогресивного українства, в го
ловних рисах спільна для України російської й' австрійської та для їх 
різних течій і груп прогресивно-соціалістичного напряму, [таких] як 
українські демократо-радикали*, галицькі націонал-демократи й ради
кали*, і з  певними відмінностями у загальній постановці, але зі знач
ними збігами в національній частині своїх програм —  також українські 
соціал-демократи, народні соціалісти чи соціалісти-революціонери*. Ц я 
сучасна українська програма становить новітній етап того давнього су
спільно-політичного руху, попередні стадії якого демонструє, напри
клад, хартія 1710 р. чи статут кирило-мефодіївців 1840-х років —  етап, 
звичайно, не кінцевий, але органічно поєднаний з попередніми історич

1 Див. “Устав” і “Правило” братства, опубліковані в журналі “Былое”, 1896, II*.
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ними умовами українського життя і з  політико-суспільною ідеологією 
попередніх поколінь українського суспільства.

Н а першому плані цієї сучасної національної української платфор
ми фігурує захист інтересів трудящих елементів суспільства й забезпе
чення їхніх інтересів —  шляхом переходу знарядь виробництва до рук 
трудящих: машин, майстерень і заводів до рук робітників, землі до рук 
трудящих землеробів. Мотиви соціального характеру збігаються з  на
ціональними й тісно переплітаються з  ними, оскільки трудящі маси є 
головним національним контингентом, запорукою національного розвит
ку й сили, тоді як класи великих землевласників і капіталістів-фабри- 
кантів за незначними винятками складалися з  елементів чужорідних, 
прийшлих чи відірваних від національного ґрунту, в усякому разі чужих 
національному життю та його інтересам. Тому, наприклад, в аграрно
му питанні ліквідація великого землеволодіння шляхом примусового ви
купу, з  української точки зору, є виходом бажаним не лише з  мірку
вань суспільної справедливості чи в інтересах народного господарства, 
але і з точки зору ліквідації тяжкого спадку минулого —  придушення 
української стихії іншими, привілейованими народностями або чужими 
їй привілейованими класами1.

Такий же загальний характер по суті, але високо цінований з  по
гляду інтересів української народності —  її успішного й нічим не об
межуваного розвитку, —  має постулат якомога ширшої участі народу 
в управлінні й контролі, втіленні виборного принципу в організації 
управління від низів до верхів державного ладу, широкої децентраліза
ції, усунення будь-якого штучного нівелювання чи регламентації куль
турного, суспільного й національного життя і створення сприятливих 
умов для суспільної самодіяльності й ініціативи, для успішного розвит
ку країв і народностей, що входять до складу держави. Формою, яка 
найкраще забезпечує безперешкодне існування та розвиток народнос
тей і країв, яка зводить національні тертя до мінімуму, усуває експлуа
тацію їхніх засобів для цілей, чужих їхнім інтересам, і потужно сприяє 
розвиткові продуктивних сил країв на користь місцевих трудящих мас, 
прогресивна українська платформа визнає національно-територіальну 
автономію та федеративний лад держави. Вона наполягає на необхід
ності перебудови держави на принципах національно-територіальної ав
тономії, з  забезпеченням допомогою загальних законодавчих норм, прав 
національних елементів, які перебувають у меншості, та втіленням прин
ципів децентралізації і самоуправління вглиб цих автономних організацій.

1 Див. мої статті “Вопрос дня (аграрные перспективы)” та “Национальные мо
менты в аграрном вопросе” у згаданому збірнику “Освобождение России и украин
ский вопрос”.
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Цей лад має на меті забезпечити свободу та непорушність культур
ного й національного розвитку українського населення Росії і його те
риторії. З а  нинішніх умов продуктивні сили України, результати праці 
її національних мас використовують її привілейовані класи й уряд на 
цілі, почасти чужі її інтересам, почасти глибоко ворожі останнім. Засо 
би, які привілейовані класи збирають з  трудового населення, або про
падають для нього і для краю завдяки їхньому абсентеїзмові, або йдуть 
на розвиток і зміцнення “панської” культури (польської та великоро
сійської), яка відтісняє усе далі й далі на задній план “мужицьку” укра
їнську культуру та деморалізує українські маси своєю проповіддю про 
те, що українська культура (мова, література, мистецтво) нездатна до 
руху й розвитку. Уряд, експлуатуючи до останньої можливості платіж
ні сили українського населення, повертає Україні близько половини зі
браних з неї коштів1, але й те, що повертає, призначає не на розвиток 
продуктивних сил, не на потреби культурного розвитку населення, а на 
зміцнення режиму, ворожого народному життю.

Адміністрація, школа, церква, з  яких вигнали народну мову, три
мають народні маси в зачарованому колі безпросвітньої темряви. Сис
тема заборон і репресій вилучила з  культурного вжитку народну мову 
та позбавила народні українські маси природного, єдиного знаряддя 
культурного розвитку; офіційна школа, неспроможна замінити народну 
мову мовою великоросійською, виступаючи в ролі такого культурного 
знаряддя, лише калічить дорешти національний інстинкт, довершує 
проповідь культурної непридатності народної мови і полишає своїх ви
хованців “без мови” —  позбавлених своєї, не навчених чужої. Резуль
татом є жахливий культурний та економічний занепад українського насе
лення під денаціоналізуючим режимом. Сто—двісті років тому українське 
населення, яке значно переважало за своїм культурним і суспільним роз
витком великоросів, тепер усе більше відстає від «их через втрату націо
нальної школи, національної літератури, національної інтелігенції: від
соток неписьменних в українських губерніях переважає у I і / 2—3 рази 
відсоток неписьменних у губерніях великоросійських; письменність пасив
на, що залишається без культурного вжитку, і рецидивізм неписьменнос
ті доходять до розмірів жахливих; народні маси дають страшну картину 
зубожіння, цілковитого занепаду —  культурно-економічного й суспільного.

Ц і згубні наслідки централістичної й асиміляційної політики змушу
ють прогресивні українські партії прагнути до широкої децентралізації

1 Ось цифри останнього “нормального”, дореволюційного 1903 року: державних 
прибутків з української території було близько 520 мільйонів, а державних видатків 
у її межах — близько 280 мільйонів.
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державного ладу. Н е вдовольняючись суто теоретичною відміною на
ціональних обмежень і не покладаючись на турботу центральних за- 
гальноімперських органів про національні потреби недержавних народ
ностей, вони вважають єдиним прийнятним виходом передачу турботи 
про культурний і економічний розвиток краю автономним, виборним 
органам цього останнього. Лише вмілий і старанний догляд з  боку са
мого суспільства, силами й засобами всієї української території Росії, 
лише дружні й планомірні зусилля усього її населення можуть заглади
ти наслідки старого централізму, важкі рани, завдані ним економічно
му й культурному життю краю. Тим більше, що не лише культурно- 
національні, а й суто економічні умови місцевого життя вимагають 
самостійної господарської політики з огляду на суттєві відмінності цих 
умов від умов центру та північно-західних і північно-східних областей 
Росії. Нагадаю, що українська територія має свої спеціальні галузі зем
леробської культури (пшениця, ячмінь, буряк, тютюн), свої особливі 
галузі промисловості (цукрова, винокурна, тютюнова), свої запаси міне
рального палива й будівельних матеріалів, свої багаті поклади металів, 
гірничу промисловість, яка тепер уже вийшла на перше місце в Росії. 
Природні умови змушують її торгівлю тяжіти до “свого” моря —  Ч ор
ного, яке відкриває перед нею свої ринки —  середньоєвропейські, тим 
часом як через Балтійське море вивозяться продукти північних країв на 
ринки північного заходу Європи. І якщо економічна політика уряду 
згубно відображалася й відображається на господарстві України, штуч
но стягуючи її капітали в загальноімперські центри, систематично 
сприяючи вивозові та ввозові балтійському на шкоду чорноморському, 
доводячи до повного занепаду деякі галузі місцевого господарства (не
щодавній приклад —  занепад тютюнової культури Лівобережної Украї
ни) і т. ін., —  то тим очевидніше, що не лише реакція проти гріхів 
централізму, а й логічний висновок з  результатів економічного, як і 
культурно-національного життя краю, змушує прагнути до перебудови 
на засадах національно-територіальної автономії —  в інтересах не лише 
української народності, а й усього краю, його економічного й культур
ного розвитку.

Відкидаючи будь-яку винятковість, будь-які претензії на якісь при
вілеї чи історичні права, прогресивне українство не виділяє вирішення 
свого національного питання з  загальної проблеми перетворення старої 
бюрократичної централізаторської Росії на вільну правову державу. Н і 
свобода національного самовизначення та розвитку, ні автономний лад 
не видаються йому долею обраних, нагородою за старанність та успіхи: 
в них воно бачить елементарні умови нормального державного життя 
такої різноплемінної, різнорідної держави, як Росія. Українські прогре
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систи, належачи самі до однієї з  народностей, найжорстокіше та най- 
несправедливіше обділених історією, є елементом, демократичним до 
кінця, наполягаючи на рівноправності не лише для одиниць, із яких 
складається суспільство, але й для національних груп, із яких склада
ється “імперія народів” —  Росія. Забезпечення успішного національ
ного розвитку українського народу, автономію України в її національно- 
етнографічних межах вони розглядають як складову частину загальні
шої проблеми: перебудови Росії на засадах рівноправності народностей 
і необмеженості національного життя, на засадах децентралізації та на
ціонально-територіальної автономії1.

III
Цілком зрозумілим, з  огляду на вищесказане, є вкрай вороже ста

влення до українства з  боку “охоронців”, які стоять на варті інтересів 
бюрократії чи плутократії, панування національного чи станового, 
централізму чи федералізму.

Для них —  це руйнівна, анархістична стихія, ворожа суспільному 
ладові й державному порядкові, як вони його собі уявляють. Оскільки 
в програмі українства соціально-економічна сторона тісно й нерозривно 
пов’язана з  політичною та національною, так що неможливо відділити 
його “національні вимоги” від його "соціального радикалізму”, то на
віть і для тих, хто, можливо, схильний піти на певні поступки суто на
ціональним українським вимогам, але не може примиритися з  українсь
кою соціально-економічною програмою, немає місця для компромісу й 
угод. О б цей наріжний камінь українства розбилася спроба польсько-

1 Комбінація автономії національної з автономією крайовою, яка міститься в 
тому принципові національно-територіальної автономії, на котрому наполягають 
нинішні представники прогресивного українства, має на меті поєднання інтересів на
ціонального розвитку народності з  забезпеченням інтересів краю в цілому, інтересів 
економічного й культурного добробуту всього населення. Національна автономія екс
територіальна, незалежно від серйозних практичних труднощів її здійснення, має 
той небажаний бік, що вона порушує й інтереси краю, і послаблює зв’язки ексте
риторіальної народності з краєм і з  іншими національними групами його населення. 
Українські прогресисти тому воліють забезпечення національних інтересів народ
ностей, які не мають своїх національних територій або перебувають у меншості, не 
шляхом екстериторіальної національної автономії, а шляхом широкого громадського 
самоуправління, широкого розвитку приватних установ і гарантій інтересів меншості 
взагалі, і обстоюють національно-територіальну автономію не лише стосовно Украї
ни, але і як загальний принцип державного ладу. — Див. мої статті “Единство или 
распадение России”, “Национальный вопрос и автономия”, “О зрелости и незре- 
лости”, “Наши требования” у згаданому збірникові.
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українського порозуміння в Галичині, так звана “угода” 1890 року*. 
Ціною поступок у сфері культурно-національній польсько-шляхетські 
політики хотіли перетворити українців на охоронців політичного й сус
пільного statu quo [ладу], змусити їх відректися від їхнього “соціально
го радикалізму”, від захисту інтересів українських мас. Ц я  пропозиція 
була дуже спокусливою для тодішнього в усіх відношеннях обділеного 
українського суспільства Галичини, і в його середовищі на якийсь час 
з ’явилося вагання; але логіка фактів, логіка національного українського 
руху негайно здобула перемогу, і сочевична юшка національних посту
пок, за яку мали бути продані найжиттєвіші інтереси українського ру
ху, була відкинута.

Якщо таким чином' свідомі, прогресивні, політично й соціалістично 
настроєні елементи, які складають сучасний український рух, настільки 
різко обмежені справа, що тут немає місця для якихось угод, компро
місів тощо, то зліва з  боку прогресивно чи соціалістично налаштованих 
шарів великоросійського чи польського суспільства слід було б, здаєть
ся, очікувати вельми близького й тісного спілкування, природного для 
елементів співзвучних і в цілях своїх вельми близьких. Насправді ви
йшло інакше. І тут виявляється не лише брак обізнаності, відсутність 
належних відомостей про суть і характер українського руху, але й більш 
чи менш несвідомий спадок ідей офіційної російської народності в сус
пільстві великоросійському, традицій “історичної Польщі” —  у суспіль
стві польському, від впливу яких, очевидно, не встигли повністю звіль
нитися навіть найпрогресивніші групи того й іншого суспільства.

Це не дуже доброзичливе ставлення до українства прогресивного 
великоросійського суспільства має свою досить довгу й невеселу істо
рію. Основоположник і вождь прогресивної Росії Бєлінський, як відо
мо, зустрів вождя та пророка нового українства Ш евченка* різкими 
випадами, у яких прозирало не лише нерозуміння українства, але й не
приязнь до цієї щойно народжуваної тоді течії. Пристрасному пропо
відникові європеїзації Росії, якомога повнішого засвоєння нею західної 
культури й громадянськості українське народництво, романтичне коза- 
кофільство, культ демосу видавалися чимось ворожим культурному 
розвиткові Росії, що відволікало сили від культурного руху “на захід”. 
Розгром Кирило-Мефодіївського гуртка, суворі покарання, що впали 
на представників цього найчистішого, найпрогресивнішого прояву укра
їнського руху, викликали в нього зловтішні зауваження, негідні прогре
сивної Росії й засуджувані гідно самими біографами Бєлінського. У  де
що м’якіших формах це неприязне ставлення до українства постійно 
відчувалося і потім —  за незначними й досить слабкими винятками. 
Українство видавалося представникам прогресивної Росії чимось мало-
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серйозним і малокультурним, малопрогресивним, якимось вузьким про
вінційним патріотизмом, архаїчним партикуляризмом, негідним сучасної 
людини. Ж вава, дружна праця над тими ж питаннями в епоху звіль
нення селян дещо зблизила й послабила ці тертя; на цей час припада
ють сповнені симпатії до українства відгуки Добролюбова, Тургенева, 
Бакуніна. Т а  урядові проскрипції ще раз скинули українців з  їхніх по
зицій, і коли вони, після довгої вимушеної перерви, що загальмувала 
український рух, почали у 1870-х роках з того місця, на якому захо
пили їх урядові заборони*, —  представникам прогресивної Росії укра
їнство знову видалося чимось вузьким і жалюгідним, стало предметом 
якщо не неприязні, то поблажливих жалощів. Цікаво констатувати, як, 
наприклад, навіть український радикалізм Драгоманова, який до міні
муму звужував спеціально-українські національні запити в інтересах, 
так би мовити, загальноросійських політичних і культурних завдань, ви
давався все-таки представникам лівих великоросійських течій вузьким, 
жалюгідним провінціалізмом і викликав лише насмішкуваті зауваження 
такого чутливого виразника сучасного прогресивного курсу, як Салти- 
ков, який жартував щодо “гадяцького сепаратизму”.

Таке ставлення, крім невігластва, підтримувала також і та обстави
на, що поруч з  українцями, котрі відмовлялися йти “в бік найменшого 
опору” й бажали поєднувати інтереси загальнокультурні чи загальнопо
літичні з  безпосереднім служінням своєму суспільству, своєму народові, 
були і є немало людей прогресивних поглядів, кмітливих і навіть обда
рованих, які, вирісши в атмосфері офіційної русифікації, втратили жи
вий зв ’язок із народним життям, із традиціями українства, і не вважа
ючи себе якимись відступниками, цілком щиро зараховуючи себе “також 
до малоросів”1, обмежуються у своєму “малоросійстві” більш чи менш 
невиразними і цілком несерйозними симпатіями до зовнішніх, декора
тивних сторін українського життя і серйозно ставляться лише до культу
ри й державності “загальноросійської”, тобто великоросійської. З  голосу 
таких “також малоросів” різних відтінків, чи “більшості малоросів”, як їх 
титулують принагідно1 2, повторювали урядові сфери різні аргументи, 
якими мотивували заборони й репресії проти українського слова, проти 
українського руху, й вони не залишилися без відгуку й у прогресивних

1 Цей вислів “також малорос” став останнім часом технічним терміном в укра
їнських колах для означення таких малоросів “чотирнадцятої проби”.

2 На думку “більшості малоросів”, які дуже ґрунтовно доводять, що ніякої окре
мої малоросійської мови “не було, немає і бути не може”, посилався вже й міністр 
Валуєв у своєму едикті проти українського слова 1863 р. — першому за хроно
логією.
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колах. В силу людської слабкості всі ми охочіше віримо в те, що нам 
більше подобається, більше вигідно, і в прогресивних, як і в охоронних 
колах із двох категорій “малоросів” —  тих, які висували певні вимоги 
в інтересах української народності, і тих, які не висували жодних ви
мог, прирікаючи українську народність на службову роль щодо (вели
коросійської культури й державності, ці останні, так би мовити, “за- 
гальнороси малоросійського походження” мали більше шансів: їх воліли 
вважати справжніми виразниками українства, представниками того, 
якими є справжні українці та якими їм слід бути й надалі. З  їхніх слів 
і з огляду на їх існування повторювали заяложені фрази, що справжні 
прагнення українства —  це справа купки фантазерів, які не мають 
ґрунту ні в українському суспільстві, ні в українських масах; що сучас
не українство взагалі явище привнесене, вигадане; ніякої власне укра
їнської мови немає і бути не може; українців цілком задовольняє за- 
гальноросійська література й культура, і прагнення до створення 
української літератури, науки і т. ін. це марне дроблення сил, шкідли
вий партикуляризм, що суперечить сучасним прагненням до загально
людського і т. д.

Врешті-решт з-під ухильної мовчанки, якою, зазвичай, оточують 
усе, що стосується українства, у (велико)російських прогресивних сфе
рах виступають мотиви цілком аналогічні з аргументами й мотивами 
охоронних кіл: сумніви в законності прагнень українців до самостійно
го національного розвитку, побоювання за долю загальноросійської 
культури й державності, яка може зазнати певного послаблення з роз
витком культури української, та бажання втримати в службовій ролі 
українську народність.

Російська соціал-демократія, загалом неприязно налаштована до на
ціональних питань, не змирилася, як соціал-демократія австрійська, з 
неминучістю національної диференціації соціал-демократизму, зокрема, 
досі вельми неприязно ставилася до національних запитів українства. 
Вважаючи, що привнесення національних вимог послаблює класову со
лідарність узагалі, вона піддає сумнівам наявність національних запитів 
українських трудових мас, вбачає їх недоречними, шкідливими.

Окрім неї передумову про відсутність наявності в українських мас 
певних національних запитів засвоїли і представники інших прогресив
них напрямів. Звісно, якщо висувати необхідною умовою, аби на ко
жен запит свідомішої частини суспільства подавати докази наявності 
такого запиту у всієї маси населення, можна заперечити будь-яке з  су
часних питань (крім аграрного), й висувати таку вимогу до українст
ва — означає штовхати його на шлях посиленої не тільки національної, 
а й націоналістичної пропаганди. Але це в даному разі забувають.
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І врешті-решт захист національних потреб українських мас старан
но дискредитують тавром “націоналізму”, навіть якщо б цей захист не 
виходив за межі найкоректніших форм, що не претендують на жодну 
винятковість.

Інакше складаються стосунки в польському суспільстві. Т ут немає 
двох ліній —  уряду й суспільства; національну політику провадить саме 
суспільство, і ставлення його до українства вийшло давно за межі суто 
теоретичних положень, якими все ще обмежується ставлення до укра
їнства суспільства великоросійського. Завдяки цьому польсько-україн
ські відносини набули більше реальності, визначеності й напруженості.

Стара теорія про те, що українська народність є лише різновидом 
польської, її провінціалізмом, не зникла, але мусила багато втратити зі 
своєї теоретичної переконливості після того, як протягом останнього де
сятиліття так потужно виявилося цілковите розходження польського й 
українського елементів. У  практичному вжитку ці теорії, так само, як 
ідеали відновлення давньої державної Польщі, “історичної Польщі”, 
“Польщі від моря до моря”, що не перестають бути провідною зіркою 
для значної частини польського суспільства, зводяться до прагнень 
утримати позиції польського елементу, які дісталися йому в спадок від 
колишнього політичного панування, —  зміцнити панівне становище 
польського елементу в тих частинах України, як і Литви й Білорусії, де 
в його руках збереглася політична, економічна чи культурна перевага, 
втримавши тубільне українське (також як і литовське й білоруське) на
селення у службовій ролі, і зберегти позиції польського елементу в 
інших частинах “історичної Польщі” як опорні бази для нового посту
пального руху польського елементу в інших сприятливіших умовах май
бутнього. І якщо ідеї історичної Польщі у своєму чистому вигляді, як 
і повне заперечення будь-яких прав на національний розвиток за укра
їнським народом, належать шовіністично настроєній частині польського 
суспільства, то ідеї збереження польської переваги поза межами етно
графічної Польщі сидять дуже глибоко, і їхній вплив поширюється і на 
представників прогресивних течій польського суспільства.

Найхарактернішим показником —  пробним каменем польсько-ук
раїнських національних стосунків —  слугувало і слугує досі питання 
про кордони польської автономної території*. Українці, які є прихиль
никами автономії національно-територіальної, визнають усю законність 
вимог автономії Польщі у її етнографічних кордонах. Натомість із 
польського боку принцип етнографічної території підмінюється принци
пом історичним: поляки домагаються автономії для Польського коро
лівства в кордонах, встановлених Віденським конгресом. Незалежно від 
принципової відмінності (принцип історичних прав і принцип реальних
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етнографічних і всіх інших стосунків), це має дуже суттєве значення: 
кордони Конгресового Королівства, або ж  так званого Царства П оль
ського, охоплюють у східній своїй частині непольські території: на пів
денному сході українську (частини Холмської землі й Підляшшя, дав
ніх українських провінцій, цілком механічно приєднаних до нинішніх 
польських провінцій Віденським конгресом), на північному сході тери
торію литовську (жмудську), між ними невеликий клаптик білоруський.

Логіка посилань, на які спираються польські вимоги автономії, оче
видно, вимагає, аби ці непольські прикордонні території були виключені 
з польської автономної території та приєднані до сусідніх своїх етногра
фічних територій. Поляки протидіють цьому, обіцяючи, що Польський 
сейм забезпечить культурні національні потреби цього непольського на
селення. Але приклад забезпечення культурних українських потреб П оль
ським сеймом сусідньої Галичини змушує українські й інші непольські 
народності вперто відкидати ідею включення їх до майбутнього П оль
ського сейму. Т ак само посилена фабрикація поляків в українському на
селенні Холмщини й Підляшшя, котра розвинулася в останні десятиліт
тя на релігійному ґрунті під гнітом офіційної русифікації1, змушує дбати 
про якомога швидше вилучення цих непольських територій зі сфери поль
ського впливу. А  солідарність з  націоналістично налаштованою частиною 
польського суспільства, яку виявляють його прогресивні елементи в пи
таннях, пов’язаних з  охороною “польського надбання”, викликає сумні 
думки про силу впливу ідей історичної Польщі й експансивних прагнень 
навіть на прогресивнішу частину польського суспільства.

1 Це делікатне питання вимагало б ширшого пояснення, аніж те, яке можна дати 
у стислих рамках цієї статті. Насильна відміна унії і насадження офіційного, русифі
каторського православ’я російською адміністрацією у 1870-ті роки витворили серед 
українського населення Холмщини і Підляшшя значну масу “впертих уніатів”* , яких 
постаралися взяти під свою опіку польські клерикально-націоналістичні кола під 
приводом турботи про унію . оа  відсутності унії цих впертих поступово перетво
рювали на католиків, а опозиція до офіційної русифікації взагалі була скерована в 
русло полонізації. Коли 1905 р. проголосили свободу релігійного визнання*, захис
никам унії слід було порушити питання про відновлення цієї “віри батьків” місцевого 
українського населення, та насправді будь-які згадки про неї в польських колах 
сприймали вельми неприязно: з їхньої точки зору значно бажанішою була дилема 
католицизму в польській оболонці й офіційного православ'я у русифікаторських 
формах, отож колишнім уніатам дали пароль не згадувати про унію, а домагатися 
визнання їх католиками. Тому в національній статистиці ці нові католики фігурували 
вже як поляки. Все це, на жаль, не зустріло осуду з боку прогресивної частини 
польського суспільства, і поміж неї ця клерикально-націоналістична облава на бідних 
і темних пасинків історичної Польщі й офіційної Росії продовжує прикриватися 
фразами, дуже гарними за формою, але в даному разі цілком недоречними.
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Наскільки вільними від цього впливу виявлять себе польські еле
менти т. зв. Південно-Західного краю, чи Правобережної України, це 
питання майбутнього. Обрис цих елементів щойно вимальовується. 
Серед місцевих поляків надалі з ’являються окремі особи, які тісно спів
працюють з українським рухом як представником інтересів місцевого 
демосу, як відроджувачем і оновителем краю, який ці особи вважають 
своєю батьківщиною і обов’язки перед яким вони ставлять на перший 
план. Безумовно, зі зростанням українського руху —  з одного боку, з 
наростанням прогресивних і демократичних елементів у місцевому поль
ському суспільстві —  з другого, кількість таких осіб зростатиме. Та, 
звісно, немає жодних підстав припускати, що таким шляхом піде поль
ське суспільство загалом, і таких претензій ніхто й не може до нього 
висувати. Визнаючи право польських елементів, як і всіх інших, що 
проживають на українській території, на національне самовизначення, 
прогресивне українство висловлює їм лише одне побажання —  в інте
ресах цієї спільної батьківщини, її успішного розвитку та дружної пра
ці над цим розвитком; воно полягає в тому, щоб ці польські елементи, 
значні за своєю чисельністю, а ще більше —  за тими матеріальними й 
культурними засобами, які залишила в їхніх руках епоха їхнього націо
нального панування1, —  скористалися ними для економічного й куль
турного розвитку краю і його населення, його трудящих мас, а не для 
зміцнення своєї переваги над ними.

Вельми цікава як симптом течія, що має назву територіалізму. “Т е- 
риторіалісти” —  це поляки Південно-Західного краю, які усвідомлю
ють себе поляками, бажають зберегти свою польську національність, 
але визнають свої обов’язки перед територією, з якою пов’язала їх іс
торія, перед населенням, серед якого вони виросли, а не перед усеполь- 
ською політикою. Ц я течія, як бачимо, збігається з  тим побажанням, 
яке висловлює українство польському суспільству. Питання лише в то
му, чи розвинеться воно й чи захопить польське суспільство Західної 
України?

Ц е останнє, досі йдучи в бік найменшого опору —  ухиляючись від 
“політики”, за яку на неї сипала нагаї та скорпіонів російська адмініст
рація, і користуючись підтримкою й опікою, яку вона знаходила в неї

1 За переписом 1897 р. загальна кількість поляків у трьох губерніях Південно- 
Західного краю становила 118 тис. або 1,7 % всього населення; цифра, очевидно, 
неточна, однак вона дає уявлення про кількісний коефіцієнт. Щодо економічного й 
культурного значення, то слід мати на увазі, що на значному просторі Південно- 
Західного краю переважна частина великого землеволодіння досі перебуває в руках 
поляків, а в інших їм належить дуже велика його кількість. Неслужбова інтелігенція, 
вільні професії також представлені в більшій чи досить значній частині поляками.
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у своїх економічних, власницьких інтересах, досі жило переважно інте- 
ресами матеріального добробуту. Велике землеволодіння було основою 
його, й інтереси землевласника-аграрія та заводчика —  життєвим нер
вом. Якщо традиції боротьби з  абсолютизмом і централізмом в інтере
сах незалежної Польщі підтримували певний опозиційний настрій, то 
інтереси економічні, класові, змушували тяжіти до “сильної влади”, що 
обслуговувала ці інтереси. “Істинно-руські люди” Південно-Західного 
краю не раз зустрічали підтримку істинно-польських людей у своїй 
реакційній політиці в минулі роки “конституційної ери” Росії. Поряд з  
ними прогресивні елементи польського суспільства виявляли себе до
сить мляво —  і виявлялися досить слабкими.

*  *  *

Підведемо підсумки.
Українство —  прогресивне, демократичне, соціальне українство, 

яке висловлює прагнення свідомої частини українського суспільства, це 
не теорема, довільно вигадана якоюсь жменькою людей, а органічний 
результат історичного процесу, логічний висновок з  історичних умов 
українського життя й фактів його сучасних стосунків.

Досі, однак, попри співзвучність спільних політичних і соціальних 
проблем, українство не мало щирих союзників і прихильників ні в про
гресивному суспільстві (велико)російському, ні в польському. Н аціо
нальний постулат українства досі зустрічають тут неприязно, і україн
ське питання або неприхильно замовчують, або відверто заперечують; 
навіть такі близькі сестри, як соціал-демократія українська й (вели
коросійська, перебувають у вельми напружених стосунках між собою. 
Це ставлення (великоросійського суспільства знаходило собі певне ви
правдання в існуванні серед українців значної кількості людей з  атро
фованим національним почуттям: воно могло підтримувати ілюзію, що 
національні прагнення українців не є чимось серйозним і загальним. 
Але з  огляду на вищевикладене, я гадаю, видається зрозумілим, що іс
нування таких “також малоросів” без національних запитів слід розу
міти як явище патологічне, як спадок антиукраїнської політики старого 
режиму, приречений на вимирання в нормальних умовах народного 
життя; а на патологічному явищі, звісно, не можна будувати жодних 
планів вільного та здорового розвитку.
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У К РА ЇН А  І У К РА ЇН С ТВ О

Українське питання у Росії має досить “поважний” вік, незалежно 
від того, відлічувати його початок від приєднання України до Москов
ської держави, чи від тих фактів, які за кілька десятиліть до того поста
вили його на чергу московської політики, зробивши його вирішення 
врешті-решт питанням державного майбуття Московської держави, чи, 
врешті, від перших проявів подальшого конфлікту московської політики 
з життям і прагненнями України після її приєднання. Головні моменти 
у тривалому розвиткові цього питання більш-менш відомі. Але укра
їнство сучасне, що постає на весь зріст своїх національних вимог, з 
постулатами національного життя, повноти і достатності національної 
культури, —  явище порівняно нове, чи, можливо, радше таке, що 
видається новим після попереднього придушення та падіння національ
ного українського життя, яке настільки знизило рівень національного 
самовідчуття, що навіть видатні представники українського руху ще 
зовсім недавно вважали за можливе виступати проти розширення зро
стання національної культури сьогодні або заперечувати наявність праг
нень до політичного самовизначення в українського народу в минулому. 
Н е слід особливо дивуватися, що на людей, які стояли далеко від 
українського життя, не стежили ні за успіхом українських студій, ні за 
рухом українського життя в останні десятиліття, це “нове” українство, 
що постало зі своїми запитами й вимогами, справляло враження чогось 
нечуваного, страшного, штучно роздутого, продукту фантастичних мрій 
якоїсь “жменьки” чи сторонніх впливів. Такі погляди і судження про 
українство стають, однак, усе менше вибачальними з плином часу, з 
нагромадженням “доказів”, які свідчать про життєвість і органічність 
цього нового українства з  примноженням джерел, із яких люди, що 
бодай трохи цікавляться характером і суттю цього руху, можуть ближче 
ознайомитись із його сучасним станом і тими історичними основами, на 
яких він створювався, із його статикою та динамікою. Тим не менше, 
подібні погляди, безумовно, існують, до того ж  доволі широко поширені 
навіть серед людей неупереджених і за своїм загальним світоглядом 
схильних доброзичливо оцінювати прагнення обійдених і пригноблених 
народностей до відродження свого національного життя та досягнення 
ним вільного розвитку. Тому на перших сторінках органу, який ставить 
собі за мету ознайомлення з рухом, з  умовами й запитами сучасного 
українського життя, цілком доречним і навіть необхідним видається 
подати перші, хоча б елементарні, відомості про те, що таке сучасне 
українство, на чому воно базується, які завдання ставить перед собою, 
якими прагненнями керується.
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Серед найглибшого падіння національного життя, яке довелося пе
режити українському суспільству в період остаточного розкладу й лікві
дації козацького життя, автономної Гетьманщини, і безпосередньо після 
цієї ліквідації, коли поступово слабшали й завмирали традиції великої 
національної боротьби у Східній Україні і зникали останні відгуки 
славного культурно-національного руху в Україні Західній, величезне 
значення, в сенсі піднесення народного самопочуття (національним на 
цій стадії я не зважуся його назвати), мала етнографічна форма 
українства; і своє домінуюче значення вона зберегла до останнього 
часу.

Придушені нівелюючими умовами та політикою уряду прояви укра
їнського національного життя тоді були слабкими чи зовсім мізерними: 
у величезній більшості до них слід було підходити зі спеціальною 
міркою місцевих інтересів, місцевого пієтизму, щоб констатувати їх 
наявність, —  на загальному фоні життя вони були цілком непомітними. 
Минуле також давало мало втішного. Українське суспільство почасти 
розгубило своє минуле, почасти втратило ключі до нього. Навіть епоха, 
близькість і зв ’язок з  якою відчувалися найбільше, —  козацтво, —  не 
стільки додавало енергії картиною високого піднесення народного жит
тя, скільки пригноблювало її тим тлумаченням, яке давали їй найавто
ритетніші представники українських студій, самі українці. Вони бачили 
в подіях цієї епохи докази нездатності українського племені до держав
ного життя, відсутність основ для політичного й суспільного будів
ництва, цілковиту безвихідь, із якої справді не було жодного іншого 
виходу для українського суспільства, крім добровільного розчинення в 
нових умовах загальноросійського централізму й унітаризму. Замість 
яскравих і міцних історичних традицій, які могли б слугувати провід
ними нитками для сьогодення, вони отримували гнітючі уявлення про 
“варшавське сміття” і “грязь М оскви”, що оскверняли минуле. М ай
бутнє, якщо про нього можна було мріяти в таких умовах (для вели
чезної більшості “тверезо” мислячих це були справді лише “безглузді 
мрії”), могло базуватися на умовах радше зовнішніх, стихійних, під 
впливом яких могло б у майбутньому витворитися нове українство, як 
новий світ із первозданного хаосу. В цьому сенсі уявлення про вели
чезну масу українського племені, її надзвичайну стійкість, етнографічну 
однорідність і, разом з тим, багатий етнографічний зміст, про велику 
українську територію та колонізаційну енергію українського племені —  
давали чи не єдиний просвіток у майбутнє. Історичний процес, в уяв
леннях українського суспільства, закінчився повним програшем укра
їнського народу. Українська інтелігенція відзначилася національною 
нестійкістю, зрадою своїй національності та її історичним завданням,
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незмінно покидаючи її у найрізноманітніших випадках і переходячи “до 
табору переможців” —  супротивників і гнобителів. Але ж, крім неї, 
залишався народ, народне море, вічно юне, вічно оновлюване, сповнене 
безмежно багатого й цінного змісту і, як море, за поняттями давніх 
фізіографів, наділене дивовижною силою самозбереження —  не при
ймати в ‘себе нічого нечистого, викидати геть усе лихе.

П ід впливом ідей романтичного народництва, що поширилися в 
українському суспільстві з  особливою силою з огляду на згадані вище 
умови, це суспільство схильне було перебільшувати самодостатність й 
імунітет народного життя, —  дозволю собі такий вислів. Воно готове 
було дивитися на все багатство етнографічного змісту українського на
родного життя, на всі ці яскраві колоритні плями матеріальної культури: 
на вражаюче багатство пісенності, на оригінальні складки психофізич
ного українського обличчя, які так різко відрізняли українське народне 
життя від життя великоросійського —  з одного боку, і від польсько
го —  з  іншого, як на певну еманацію внутрішньої народної суті. Воно 
схильне було перебільшувати віддаленість народу від життя інтелігент
ських класів і його впливів та діянь, перебільшувало оригінальність 
елементів народного життя, народної культури, народної словесності, 
народного права, часто вельми залежних, справжня і цінна оригі
нальність яких полягала лише у їх поєднаннях. Ц е була однобічність, 
крайність у протилежний бік, як крайністю було негативне ставлення 
до історичного минулого і його представників і непомірно сувора оцінка 
їхніх політичних прагнень.

Для нинішнього українознавства і нинішньої української інтелігенції 
усе це значною мірою —  уже безповоротно пройдене. М и не маємо 
причин гидливо відвертатися від свого минулого. Несприятливі істо
ричні умови були причиною того, чому в минулому в нас не склалося 
такого яскравого, кришталевого поняття нашої національності, як це 
було у багатьох інших народів, що опинились у сприятливіших умовах; 
але ми бачимо, що в ті моменти, коли народне життя мало можливість 
самовизначення, не бракувало прагнень до політичного, державного 
життя, і, що важливіше, —  не бракує і здібностей до такого життя, 
які експромтом створювали і засоби, і форми для нього. З  іншого боку, 
в нас немає потреби жити містичною вірою в заповітну силу народу, 
яка “від себе” творить сутнє з  несутнього. У нас є вже нинішнє, цілком 
реальне —  весь український рух, що розвинувся протягом останніх 
десятиліть, зі своїми цілком реальними набутками. В цьому сенсі 
сучасне українське суспільство стоїть в умовах, значно сприятливіших, 
аніж покоління, які базували свою віру лише на тисячах народних 
пісень, красі українських мелодій і мільйонах мертвої етнографічної
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маси. Воно може тверезіше й об’єктивніше ставитися до свого націо
нального набутку та умов його розвитку.

Але, не поділяючи захоплень романтичного народництва, сучасні 
представники українського руху й усі, хто ним цікавиться, звичайно, 
повинні враховувати і, безумовно, будуть враховувати факт української 
етнографічної статики, наявність величезної згуртованої колонізаційної 
маси та суцільної національної території, як обставин, які, поруч з  
історичними умовами, обумовлюють найвиразнішим чином подальший 
напрям українського життя й української думки.

Н а сьогодні українська етнографічна територія простягається при
близно від 45° до 53° широти Й 20°—44° довготи (від Гринвіцького 
меридіана), оточуючи північний берег Чорного моря широкою смугою, 
прорізаною у центрі системою Дніпра. Н а заході вона виступає гострим 
клином, глибоко заходячи в гористу ділянку Карпат, у басейні Вісли; 
на півночі приблизну границю дає поріччя П рип’яті. Н а захід і схід 
звідси українська колонізація творить два виступи, в басейні Бугу 
(Холмська Русь і Підляшшя) і в басейні Десни, між Десною і Сожем. 
На сході вона захоплює майже весь басейн Дінця (крім нижньої течії) 
і місцями досить глибоко врізається у басейн середнього Дону. Н а 
півдні доходить до узбережжя Чорного моря і має низку виступів на 
південному сході, на східному узбережжі Чорного моря і в басейнах рік 
Кубані, Куми, Манича, часом проникаючи в гірську ділянку Кавказу 
та Каспійські степи. У  політичному плані вона входить до складу трьох 
держав.

У Росії розташовані, на захід від Дніпра, губернії Волинська, Київ
ська, Херсонська, Катеринославська, частини Люблінської, Гроднен
ської, Сєдлецької, Мінської, Бессарабської і Таврійської; на схід від 
Дніпра —  губернії Полтавська, Харківська, частини Чернігівської, Кур
ської, Воронезької, а також частини областей Донської і Кубанської.

В Австрії перебувають —  Східна Галичина (до течії р. Сала на 
заході), невелика, південно-східна (підкарпатська) частина Західної Га
личини та північна частина Буковини.

В Угорщині —  підкарпатські, більше чи менше значні частини її 
північно-східних комітатів (Списького, Ш ароського, Земплинського й 
особливо Унґварського, Березького й Мармароського).

Загалом територія з  переважним українським населенням у Росії 
займає понад 730 тис. кв. кілометрів з  населенням понад 33 мільйони, 
в Австро-Угорщині близько 85 тис. кв. кілометрів з  населенням близь
ко 7 мільйонів; разом близько 830 тис. кв. кілометрів, або 15 тис. миль, 
з загальним населенням понад 40 мільйонів.
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Власне українського населення на цій території на сьогодні слід 
рахувати близько 33 мільйонів, а саме: на тій частині території, яка 
входить до складу Росії, близько 28 мільйонів, і в Австро-Угорщині 
близько 4  У  2 мільйонів (а саме в Галичині понад 3 1/ г  млн, в Буковині 
понад 300 тис., у північній Угорщині близько 500 тис.)1.

Склад населення цієї величезної території, порівняно з її розмірами, 
відзначається значною однорідністю і стійкістю. Найбільш розрідженим 
є українське населення у західній частині цієї території, особливо на її 
околицях. Окрім загального, досить значного, домішку єврейського на
селення, зосередженого головним чином у міських поселеннях, у Гали
чині український елемент значною мірою розріджений поляками, в 
Угорщині словаками й угорцями, в Бессарабії, Буковині й суміжних 
частинах Угорщини румунами, так що взагалі українське населення ста
новить тут близько 7 0 % , хоча трапляються місцевості з  вельми одно
рідним складом населення, як, наприклад, деякі гірські повіти Галичини 
й Угорщини, де український елемент сягає 9 0 %  навіть за відомостями 
офіційної статистики. Потім іде Степова Україна, колонізована від 
самого початку (з  X V III ст.) українським елементом спільно з  вихід
цями з  різних інших країв (сербами, болгарами, німцями, великоросами, 
молдаванами та ін.), і яка останнім часом, з  розвитком гірничої та гір
ничо-видобувної промисловості приваблює найбільшу кількість прийш
лого елементу не лише з  українських, а й з  позаукраїнських країв. Далі 
йде Східна Україна, колонізована в минулому й тепер українським 
населенням спільно з  неукраїнським, головно великоросійським. У цих 
краях українське населення також коливається загалом між 50 і 70% .

Натомість центр української території відзначається надзвичайно 
високою однорідністю свого заселення.

У Середньому Подніпров’ї, тобто в губерніях Полтавській, півден
ній частині Чернігівської, східній частині Київської та суміжних части
нах Катеринославської, українське населення становить назагал близько

1 Означити межі української території і кількість українського населення можна 
лише з певним наближенням, по-перше, з огляду на загальну незадовільність форму
лювання в офіційних переписах питань, пов’язаних з етнографічними стосунками і, 
по-друге, через особливо несприятливе становище української народності. Див. 
детальніше у статтях: В.К[о]-ий. “Національно-територіальні межі України [і тери
торії інших областей Росії]” (Літературно-науковий вістник, 1907, [т. XXXVIII, 
с. 456-466; т. X X X IX , с. 315-331; т. X L , с. 213-225, 456-470]); В.Охримо- 
вич. “З  поля національної статистики Галичини” (Студі[ї] з поля суспільних наук і 
статистики, 1909, [т. І, с. 65—160]); С.Томашіеський. Етнографічна карта Угор
ської Руси, 1910. Також у моїй книзі “Очерк истории украинского народа”, 3 вид., 
1911.
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90% , сягаючи місцями, за відомостями офіційного перепису, до 98% ! 
Західні частини Київської губ., Волинь, Поділля —  з  одного боку, 
Слобідська Україна (Харківська губ. з  прилеглими частинами Курської 
та Воронезької) займають проміжне становище, маючи загалом від 70 
до 80%  українського населення.

При цьому український елемент, маючи неабияку фізичну міць, про 
що, між іншим, свідчить надзвичайно високий приріст населення, особ
ливо у віці до 20  років, відзначається дуже великою стійкістю також і 
з огляду на економічні та суспільні умови свого життя. Приплив сюди 
неукраїнського населення дуже незначний; у місцевостях, позбавлених 
промисловості гірничої, заводської та фабричної, поза великими про
мисловими й торговельними центрами домішок прийшлих елементів, на
роджених поза українською територією, не перевищує 2 % . Найстро- 
катіше забарвлення мають міста. П оза ними серед сільського населення 
український елемент відрізняється дуже сильною перевагою над іншими 
національними елементами та великою силою культурного опору. П ри
чина цього полягає в умовах економічного побуту. З а  відомостями ос
таннього перепису, близько 8 7 %  українського населення своїм голов
ним заняттям мало сільське господарство; таку ж  картину дають і 
українські землі Австрії. Величезна маса українського населення живе 
ще в умовах натурального господарства, яке не має нічого спільного з 
новітніми формаціями економічних і соціальних стосунків, і весь побут 
його відзначається великим консерватизмом. І якщо нечисленність ук
раїнського елементу в місцевих культурних міських центрах і різнопле
мінність їхнього населення посилюється культурною та національною 
слабкістю цього елементу, в результаті якої міська інтелігенція, буржуа
зія і навіть пролетаріат, втрачаючи етнографічний характер, вельми 
часто втрачають і усвідомлення своєї народності, що, своєю чергою, 
відображається вельми несприятливо на культурній і національній 
динаміці, то, з  іншого боку, ця міцна національна структура території 
та її сільського населення є безумовною запорукою майбутнього, в силу 
глибокої залежності міських центрів від загального характеру території1.

1 3  приводу деяких порушених тут питань див. статті: О.О.Русов. “Про 
заняття українців по перепису 1897 р.” (Записки Українського] наук[ового] това
риства в Київі]. Кн. V, [К., 1909, с. 97—100]), О.Корольоеа. “Поділ українського 
народу на групи дорослості [по перепису 1897 року]” (там само, [К., 1910], кн. VII, 
[с. 86—106]), М.Стасюк. “Економічні відносини України до Великоросії й Польщі” 
(там само, [К., 1911], кн. VIII і IX, [с. 86—112, 62—85]), М.Порш. “Відносини 
України до інших районів Росії на робітничому ринкові [на основі матеріалів 
першого вселюдного перепису]” (Літературно-науковий вістник, 1912, [т. LVII], 
[кн.] II, [с. 313-327, 521-545]).
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Враження глибокої стихійної сили і стійкості дає нам сучасна кар
тина України. П еред нами величезна, згуртована територія, єдина гео
графічно, що спирається на море і гірські хребти, прорізані потужними 
системами рік; перед нами суцільне етнографічне море, мілкіше по 
краях, але надзвичайно глибоке, потужне у своїх центральних частинах. 
Д о цього, як ми бачили, слід додати, по-перше, стійкість корінного 
населення, яке дуже зростає і висилає назовні свої надлишки, які не 
вкладаються у нинішню економічну структуру, натомість вельми слабко 
приймає сторонні домішки й дуже асимілює їх, а по-друге, своєрідність 
і яскраво виражену оригінальність народної культури, її завершеність і 
стійкість. Ц я  загальна переконлива картина України підтримується і 
посилюється, коли ми звертаємося до історичної еволюції, динаміки 
народного українського життя. Важкі історичні обставини, що обертали 
проти населення усі ті географічні умови, котрі з  точки зору його 
нинішнього та майбутнього ми розглядаємо як запоруку успіху і роз
витку, —  вони з  іншого боку, розкривають перед нами у всій яскра
вості надзвичайну силу, наполегливість і екстенсивну енергію україн
ської народної стихії.

Н а світанку історичного життя, з  половини першого тисячоліття 
нашої ери, українські племена базуються у північних частинах ниніш
ньої української території, в поріччі середнього Дніпра та його приток, 
у горішніх і середніх частинах Дністра й Південного Бугу, а почасти у 
східних районах Донського басейну. Ц е племена сіверян, полян, дере
влян, дулібів, на територіях яких складаються і виростають землі- 
князівства Чернігівське, Переяславське, Київське, Волинське, Галицьке 
(почасти Турово-Пінське). Відома суперечка про те, чи належало насе
лення Подніпров’я у київську епоху до українського племені, чи ж  це 
було плем’я великоруське, яке згодом, у татарську епоху, емігрувало на 
північ і було замінене новим, українським населенням із Західної 
України, —  не має під собою жодних конкретних підстав; немає жод
них причин виключати населення Київського краю чи всього середнього 
Подніпров’я з  українського розселення V I—IX  ст. і залічувати його до 
великоросійської чи “середньоросійської” колонізації1. Але українське 
населення середнього Подніпров’я з  другої половини X II і потім у 
X III ст., безумовно, відходило звідси на північ і захід, отож у X IV , а 
потім знову у X V I ст. Подніпров’я значною мірою колонізувалося 
заново, передусім із сусідніх українських країв —  північних (поліських) 
і західних (галицько-волинських), а також із білоруських та інших 
сусідніх земель, точнісінько так само, як і південно-західні окраїни —

1 Детально про це див. у моїй “Історії України-Руси”.
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землі Подільська і Брацлавська, поріччя середнього Дністра і Бугу. 
Енергія і швидкість, з  якою заселилися ці простори по обидва боки 
середнього Бугу й Дніпра в кінці X V I і на початку X V II ст., можна 
вважати явищем видатним, значною мірою примітним і повчальним, 
особливо якщо мати на увазі, що доволі поширені думки про колоніза
ційну діяльність польського уряду й поміщицького класу почасти пере
більшені, почасти зовсім позбавлені підстав. Колонізація відбувалася 
стихійно, без жодного плану, в обстановці надзвичайно тривожній і 
несприятливій, тому доводиться справді дивуватися творчій енергії 
народу, який цим стихійним процесом організував оборону краю (у 
вигляді козацтва) та колонізував його серед невпинної прикордонної 
боротьби, серед постійних набігів і татарських руйнувань, а згодом —  
кривавих і руйнівних повстань і воєн польсько-українських. Протягом 
менше століття була створена українська територія, рівна території ста
рого заселення, з  вельми значним населенням, так що вже з другої 
чверті X V II ст. центр ваги народних українських рухів переходить із 
західного берега Дніпра на східний, який іще півстоліття тому був ціл
ковитою пустелею. Сторонні етнографічні домішки, якими б вони не 
були —  малими чи великими (деякі дослідники схильні перебільшувати 
значення польської домішки, інші —  турецько-татарської), —  були 
при цьому засвоєні й асимільовані українською стихією, і ця збірна 
маса, ледве осівши, надзвичайно швидко складається в однорідну масу: 
уже в другій чверті X V II ст. мемуаристи, спостерігаючи життя цієї 
нової України, змальовують його як щось етнографічно єдине, стійко 
сформоване і значною мірою характерне (особливо цікаві в цьому плані 
записки Боплана).

І це не єдиний подібний факт. Друга половина X V II ст. стає свід
ком нового грандіозного колонізаційного руху українського населення у 
дніпровсько-донському вододілі, де протягом другої половини X V II ст. 
і потім у X V III ст. створюється так звана Слобідська Україна —  
нинішня Харківська губернія з  суміжними частинами Курської та Во
ронезької (Сумський, Охтирський, Харківський, Ізюмський, Остро- 
гозький полки). Колонізаційна політика Московської держави, яка 
прагнула до того, щоб розрідити що українську колонізацію велико
російським елементом, створити серед неї міцні великоросійські колонії, 
знову-таки не увінчалися успіхом. Уряд міг здійснити свою централі- 
заційну політику у сфері управління і суспільних стосунків, але етногра
фічний тип цієї нової території знову-таки складається цілком одно
манітний, чітко виражений український, і цій Слобідській Україні, її 
говірці, її етнографії судилося відіграти важливу роль в одній із перших 
стадій українського літературного руху X IX  ст.
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Заселення цієї Східної України відбувалося значною мірою коштом 
Правобережжя Дніпра й Побужжя, майже цілком спустошених у 
третій чверті X V II ст. Т а  тільки-но в кінці X V II ст. народна стихія 
відчула себе тут вільною, починається надзвичайно швидке заселення 
Правобережжя, і після нового примусового виселення звідси україн
ського населення російським урядом у другому десятилітті X V III ст. 
Правобережжя знову надзвичайно швидко заселяється, уже під поль
ським режимом, з  третього десятиліття X V II ст. Далі народна хвиля 
рухається на південь, з  падінням Кримської орди все глибше вклинює
ться у степи, і на час знищення Січі (1775) старе Дике Поле було вже 
значною мірою колонізоване осілим землеробським населенням під 
керівництвом самої запорізької адміністрації (як відомо, ця колоніза
ційна діяльність послужила підставою для російського уряду для її 
з в и н у в а ч е н н я  і стала офіційним мотивом для знищення Січі). К о
лонізація, почавшись у X V III ст, триває згодом у X IX  ст. і охоплює 
величезні простори Чорномор’я, перекидається на кавказький берег, 
глибого вклинюється у Каспійський басейн, створюючи загалом вели
чезну площу з  переважним українським заселенням, у якому, знову- 
таки, тонуть навіть значні іншонародні острови (наприклад, уся славна 
Нова Сербія і Слов’яно-Сербія, поселення X V III ст., асимільовані без 
решти), і великі простори посмужної колонізації, не визначеної і до 
нинішнього дня.

Рух таким чином загалом ішов із заходу на схід.
Степові завірюхи не раз зганяли українське населення і змушували 

відходити на північний захід і захід. Т ак, безумовно, було вже у IX — 
X  ст., далі в X II—X III, коли коштом спустошеного Переяславського 
князівства, південних чернігівських земель і всієї південно-східної час
тини Київської землі виростає і посилюється Галицько-Волинська дер
жава, піднімається Побужжя (Зах[ідний] Буг), Галицьке пониззя 
(П рут і Дністер), розвивається, судячи з  усього, карпатська колоні
зація. Але з  X V I ст. рух на схід, з  невеликими перервами й повер
неннями, розвивається загалом дуже інтенсивно, збираючи величезну 
кількість вихідців із Західної та Північної України. Ц е відбивається, 
безумовно, певним послабленням українського елементу на північних і 
західних кордонах українського розселення, певними втратами на ко
ристь колонізації польської, угорської, можливо також і білоруської. 
Але ці втрати цілком мізерні порівняно з  величезними колонізаційними 
здобутками на сході та півдні. Пізніше послаблення українського еле
менту в Західній Україні стало значно більшою мірою наслідком не
сприятливих політичних і соціальних умов, аніж, власне, колонізаційних 
втрат.
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Ц я стихійна народна енергія, цей інстинкт національного творення 
й організації особливо вражає з  огляду на повну відсутність свідомого 
національного будівництва, слабкість національної свідомості й націо
нальної культури. В цьому плані, як уже зазначалося, історичні умови 
були вкрай несприятливими для українського народу. Т і форми, у яких 
формувалося поняття національної єдності в інших народів —  політичні 
організації, релігійні й культурні зв ’язки, —  на українській території 
ніколи не збігалися з  її етнографічним складом, не виділяли українську 
народність як єдине й ціле з  інших споріднених і сусідніх народностей, 
а, навпаки, розриваючи раз у раз по живому тілу українську етно
графічну масу, зв ’язували її частини з іншими сусідніми народностями.

У перші століття'історичного життя, в добу Київської держави, ім’я 
Русь, “русин”, “руський” у вужчому значенні означало лише Київську 
землю —  центр політичного й культурного життя держави, —  а в 
ширшому —  всі слов’янські племена, що входили до складу останньої. 
Згодом спільність політичних і культурних традицій, навіть після 
падіння політичної єдності, продовжувала об’єднувати племена й землі, 
які колись входили до складу Київської держави, тим більше, що не 
бракувало факторів, які зумисно підтримували та штучно підігрівали 
традиції єдності (церковна політика ієрархії, династична політика князів 
і т. ін.). Вплив цих штучно підтримуваних тенденцій був тим значнішим, 
що і низка інших обставин, зі свого боку, не сприяла розвиткові націо
нального відокремлення. Українське населення і його територія із втра
тою державної єдності входили частинно до складу сторонніх політич
них утворень: Польщі, Литви, Угорщини, Московської держави, 
Молдавії. Політичні, церковні й усілякі інші інтереси, роз’єднуючи 
українську територію, вели її окремі частини до тіснішого зв ’язку з  
іншими, чужорідними краями. Наприклад, західні українські землі, 
перебуваючи під польським гнітом, шукали допомоги та полегшення 
свого становища у Молдавії, близької вірою і культурою і також пов’я 
заної політичними зв ’язками з Польщею. В той же час центральні ук
раїнські землі були тісно пов’язані умовами політичної та національної 
боротьби з білоруськими землями, які разом із ними входили до Вели
кого Литовського князівства. Поруч зі старою національною мовою, 
[мовою] київської епохи, поступово витісняючи її, виступила нова 
канцелярська та літературна мова, що зросла на білоруському ґрунті 
Великого Литовського князівства, яку центральні українські землі 
майже на два століття сприйняли як загальну книжну мову; культурний 
рух X V I ст. розвивався спільними силами —  українськими та біло
руськими, і чимало видатних українських діячів переносили свою діяль
ність у білоруські центри. Натомість Східна Україна, відкликана від
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решти українських земель московсько-польськими трактатами, з  другої 
половини X V II ст. потрапляє, завдяки їм, під усе глибший велико
російський вплив —  великоросійського побуту й культури. Т ак  вини
кають культурні, а також і церковні тріщини на українському народ
ному організмі. Західні та центральні землі живуть у тісному зв ’язку з 
землями білоруськими під впливом польської культури, тоді як куль
турне життя Лівобережної України підпадає під усе глибшу русифіка
цію, не лише насильницьку, але й напівдобровільну. Запровадження 
унії у Західній Україні створює протягом X V III ст. релігійне проти
стояння між обома частинами українського народу. Приєднання П раво
бережної України в кінці X V III ст. до Росії та знищення унії пересу
вають на захід, на Волинь, а потім на галицьку границю це релігійне і 
культурне протистояння, але не знищують відмінностей, що утворилися 
протягом століть штучного відчуження.

Ц і найвищою мірою несприятливі для національної єдності україн
ського народу умови серед іншого виявились і характерним явищем —  
втратою національного імені. Давнє історичне ім’я, витворене епохою 
державного життя —  “Русь”, русин, руський, —  збереглись у Зах ід
ній Україні, де ця Русь стикалася з  Польщею, угорцями, румунами, і 
не виникало жодних сумнівів щодо того, кого і що позначає це ім’я. 
Тому термін “М ала Росія”, який початково з ’являється у X IV  ст. саме 
в Галицько-Волинській державі, очевидно, у зв ’язку з  утворенням (на 
початку X IV  ст.) окремої митрополії для галицько-волинських земель 
(які, таким чином, протиставлялися землям, що залишились у складі 
давньої, Київської митрополії), не прижився тут, хоча його включили 
навіть у титул останніх галицько-волинських князів. Для нього тут не 
було raison d ’etre [належного резону], і давнє ім’я “Русі” в Західній 
Україні (Галичина й сусідні області), в значенні саме українського 
елементу, збереглося й до наших днів. Лише останнім часом, з  огляду 
на ті непорозуміння та тенденційні фальсифікації, котрі здійснюють за 
допомогою двоякості цього імені, —  яке означає то місцеву українську 
стихію, то місцеву москвофільську, загальноросійську течію, то росій
сько-великоруське (зване тут для відмінності “россійский”), —  довело
ся й тут замість цього старого історичного імені прийняти новіше, нато
мість визначеніше, яке не залишає місця для непорозуміння.

Значно раніше, втім, про це довелося подбати у Східній і Північно- 
Східній Україні, на лінії стику з  білорусами, а особливо з великоро
сійськими землями, з  Московською державою. І білоруське, і велико
російське населення прикладали до себе руське ім’я, засвоєне ними від 
епохи Київської держави; але народне самовідчуття найпевнішим чином
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відрізняло ці східнослов’янські групи та шукало для них відповідних 
означень. Т ак  з ’являються в обігу X V — X V I ст. політичні означення 
“людей литовських”, “московських”, і далі такі цікаві за своїм похо
дженням назви, як “білоруський” (зовсім не з  пізнішим значенням), 
“черкеський” тощо. Згодом, у X V II ст., з  приєднанням України до 
Московської держави, в офіційному обігові утверджуються означення 
Великої, М алої і Білої Русі. Н азва “М алої Росії” прищеплюється до
сить міцно також і в офіційному обігові українських земель, приєднаних 
до Московської держави, а саме Гетьманщини, для означення території 
цієї останньої. В цьому значенні переходить вона згодом у літературний 
обіг України, позначаючи територію, населення, лад і побут Гетьман
щини. Універсального характеру вона не мала й не набула, і пізніше 
використання терміну “малоруський” чи “малоросійський” для всієї те
риторії українського розселення, для всього українського народу мало 
суто науковий, умовний характер, точнісінько так само, як і інший 
науковий термін — “південноросійський”. Тому, врешті-решт, над ним 
поступово почав переважати також місцевий, але значно популярніший 
термін, прийнятий самим населенням, —  “Україна”, “український”.

Зростання та поширення цього терміну є цікавими симптомами того 
переміщення центру ваги українського життя з  заходу на схід, яким 
характеризується, за всіх мінливих коливань, його історія протягом 
останніх чотирьох століть. Н азва ця, що означала загалом окраїнні зем
лі (в такому сенсі вона вживається в українських пам’ятках X II— 
XIII ст.), у X V I—X V II ст. спеціалізується на східноукраїнських зем
лях, на Побужжі та Подніпров’ї, які складали далеку окраїну тодіш
нього українського життя, що розвивалось у західних землях, і для всієї 
Польсько-Литовської держави. Але ця назва зберігається за східно
українськими землями й пізніше, коли сюди, під захист козацтва, 
починає переміщатися культурний, національний український рух із 
західних земель, а повстання Хмельницького перетворює Подніпров’я 
на справжній центр політичного й суспільного українського життя. М и 
зустрічаємо його згодом у X V III ст. в різних комбінаціях (на кшталт 
“України малоросійської” і т. д .), а далі його сприймає, рішучо відхи
ляючи “малоросійські” терміни, літературне відродження X IX  ст. З  
того часу, власне кажучи, питання було вирішеним. З  подальшими 
успіхами національної свідомості, в міру того, як вимальовувалася 
національна єдність українського народу, зв ’язок і безперервність його 
історичного життя, цей термін мусив поступово поширитися на всю 
українську територію в наш час, на все життя українського населення 
в минулому. Самоусвідомлений народ не може залишатися без імені, й 
оскільки підібрали одне з  означень, що переважило решту, воно неми
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нуче повинно охопити все народне життя на всій його протяжності, 
яким би дивним це не виглядало початково людям, які зросли в іншій 
термінології, говорити про українського князя Володимира Святого чи 
українське населення Львова, Чернівець чи Мункача.

У рамках журнальної статті я не маю можливості детальніше 
розглянути порушені питання. М ожу лише відзначити надзвичайно 
важкі наслідки, які мала для національного життя і національної само
свідомості втрата вищих, культурніших і багатших, верств суспільства, 
які кілька разів протягом своєї історії довелося пережити українському 
народові —  внаслідок насильної заміни цих верств чужинецькими 
привілейованими елементами чи внаслідок їхньої власної денаціоналі
зації. Ц я остання слугує водночас яскравим показником усієї важкості 
тих політичних і суспільних умов, у яких доводилося жити українському 
населенню і які, зрозуміло, найчутливіше та найболючіше відчували 
забезпеченіші, культурніші класи, вимогливіші та вразливіші в питаннях 
вільного існування і розвитку.

Важкий гніт, який довелося переживати українському елементові 
під польським режимом, втім, усе-таки не доходив до таких різких і 
загальних заборонних заходів, спрямованих проти самої народної ду
ші —  писемності й мови, якими відзначив себе в українському житті 
режим московський. З а  кілька років можна буде відсвяткувати двох
сотліття заборони українського слова, української книжності, 
українського друку, —  з  часу відомого петровського указу 1720 р., 
який вимагав, щоб в українських виданнях не було "никакой розни и 
особого наречия”. Ц я  система заборон українства, аж до української 
вимови й акценту, що тяжіє досі, в більш чи менш різких формах, на 
українських землях, які входили до складу Росії, була тим небезпеч
нішою, що історичні умови не лише пересували кордон Росії все далі й 
далі на захід, але й незалежно від того, як я вже зазначив, усе 
виразніше переносили центр ваги українського життя у його східні краї, 
і система заборон, охоплюючи ці останні, найзгубніше відображалася на 
всьому українському житті.

Але цей двохсотлітній ювілей буде також пам’ятником торжества 
української стихії над усіма перепонами, створеними на шляху її розвит
ку: над історичними умовами, що розчленовували її територію і розко
лювали її життя, над несприятливими політичними та суспільними умо
вами, які позбавляли її найкультурніших і свідоміших класів і всіх 
засобів і знарядь національної культури, над обмеженнями, що параді- 
зовували всі культурні й національні починання. Той же могутній 
інстинкт національного будівництва, котрий уберіг українське населення
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серед усіх колонізаційних завірюх та колотнеч і постійно відроджував 
його до нового життя, до нових колонізаційних здобутків, підтримував 
у найтяжчих і найнесприятливіших умовах його національне зчеплення, 
з перехресних політичних, релігійних і культурних течій створював 
майже невловимі комбінації, які в кінцевому підсумкові підтримували 
зв’язок українських територій, ендосмос і екзосмос народного життя у 
його розрізнених частинах, і в моменти пробудження національного 
життя незмінно висував питання про національне їх об’єднання. Він же, 
через неможливість на ґрунті котроїсь із тих культур, які нав’язували 
українському населенню панівні народності, об’єднати всю розсипану 
соборність українського життя —  на ґрунті культури великоросійської, 
точнісінько, як і польської, не кажучи вже про німецьку, угорську чи 
румунську, —  незборимо штовхав до створення національної культури 
і творив її у найнесприятливіших умовах наймізернішими та найубо- 
гішими засобами. Він висував нові інтелігентські сили з  темних і затур
каних верств українського населення, відшукував провісників народної 
свідомості серед напівписьменних самоуків, убогих паріїв української 
церкви, кріпосних рабів, чужинецької аристократії...

Сьогодні найтяжчі та найтемніші стадії цього процесу вже позаду. 
З  періоду напівсвідомих чи й узагалі стихійних поривів він переходить 
у період свідомого національного будівництва. І якщо, з  одного боку, 
створення форм національної кулыури та засобів національного розвит
ку є постулатом найелементарніших потреб народних мас, conditio sine 
qua non [необхідною умовою] їхнього економічного, культурного й сус
пільного руху, без якого залишається лише нидіння, зубожіння й вими
рання, —  то, з  іншого боку, воно увінчує собою той стихійний процес 
боротьби за збереження своєї етнічної особини, яку українське насе
лення вело протягом стількох століть свого історичного існування. Лише 
тепер отримує вона ті свідомі, планомірні, організовані форми, яких досі 
бракувало українському населенню у його вікових зусиллях до націо
нального життя й розвитку, і в них і через них повинен відбутися 
знаменний процес перетворення могутньої народної етнічної стихії та її 
статичної потенції у самоусвідомлену і самокеровану динаміку націо
нального життя.
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З  Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О Ї Т Е М А Т И К И  

ДО П И Т А Н Н Я
П РО  Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О -Т Е Р И Т О Р ІА Л Ь Н У  А В Т О Н О М ІЮ

Жахливе становище, у якому опинилося населення Росії останніми 
роками, яке перетворило її на країну безмежних можливостей для па
нівної бюрократії та невичерпних несподіванок для всіх підвладних, ціл
ком природно паралізувало інтерес і увагу інтелігенції до віддаленіших 
перспектив і питань, що виходять за межі найнасущнішого, найелемен
тарнішого. Надзвичайно важливі питання, вирішення яких є найсуттє
вішою умовою майбутнього суспільного й державного будівництва, не 
привертають до себе уваги суспільства, зачарованого нескінченною каз
кою про білого бичка, яку, для його заспокоєння, переказують чи за 
перечують протягом багатьох років. Т е, що відкладали в розпал бурх
ливих днів звільнення, аби обміркувати на волі, у спокійніший час, —  
тепер, коли цього вільного часу для всіляких обмірковувань виявилося 
більше, ніж досить, видається чимось екзотичним, несвоєчасним. Р о з
мови про ці далекі можливості видаються дивними, коли неможливо 
відсторонитися від того, що так уперто і нездоланно паралізує кожну 
спробу суспільного й політичного самовизначення.

Водночас ніхто не заперечуватиме, що ці “далекі можливості” на
справді є дуже близько, за порогом нинішнього дня, і якась неперед- 
баченість, якої ми при всьому бажанні не можемо врахувати матема
тично, може знову поставити їх перед нами на повен зріст, —  як вони 
вже якось постали перед нами, —  і своєю невизначеністю, невиріше- 
ністю, нез’ясованістю вони знову можуть загальмувати загальну працю 
будівництва, як найповажніше загрожували загальмувати її у нещодав
ні роки звільнення, —  коли настав антракт і залишив нас із цими не- 
вирішеними питаннями і нездійсненими прагненнями в сутінках “без
межних розглядів”. Опинитися знову, після вже отриманого першого 
попередження, ще раз у становищі “юродивих дів” з  цими невирішени- 
ми питаннями у  момент нового бурхливого припливу звільнення —  бу
ло б не лише дуже соромно, але й дуже сумно з  точки зору здійснен
ня загальних політичних завдань прогресивної інтелігенції. Саме тому 
слід, переборюючи апатію і неприхильність широких кіл суспільства, не 
покидати напризволяще навіть у нинішню лиху годину цих питань і всі
ма засобами сприяти їх з ’ясуванню, якщо не вирішенню, аби полегши
ти це останнє у вирішальний момент.

Одним із таких поважних питань, що висять над Росією і неми
нуче постають щоразу, коли виникають питання про перебудову існую



З  національної тематики... 145

чих стосунків, є національне питання —  питання про ті загальні прин- 
ципи і заходи, якими можна вирішити безмежне розмаїття національ
них проблем Росії. Коли в епоху звільнення це питання висунулося й 
намагалося зайняти чергову позицію поруч із політичним і економічним 
питанням —  для багатьох і багатьох у лавах прогресивної інтелігенції, 
навіть її вождів, це було несподіванкою —  саме питання про загальні 
принципи вирішення національних питань, а не окремі питання. Серед 
окремих питань деякі виглядали доволі зрозумілими, до них звикли і їм 
надавали місце в загальному плані будівництва без особливих трудно
щів. Так, не викликало сумнівів питання про Фінляндію, за якою слід 
було зберегти вже раз дароване й визнане, те, чим вона володіла. П о 
рівняно легко вирішувалося польське питання, оскільки на Польщу в 
прогресивних колах також давно звикли дивитися, як на відкраяну 
скибку, і більше з  тактичних міркувань, ніж через внутрішні спонуки, 
ще наполягали на дотриманні принципу єдності держави і щодо П оль
щі. Болюче єврейське питання цілком і безповоротно, як видавалося, 
розчинялось у загальному завданні встановлення громадянської свобо
ди й рівноправності. Якщо й існували уявлення про утиски, яких за 
знають у національній сфері українці, білоруси, литовці, грузини, вір
мени та ін., —  то видавалося, що це питання вирішується само по собі 
після запровадження повної свободи слова і друку, відміни цензурних і 
адміністративних обмежень недержавних мов.

Т а  коли виявилося, що ці “питання” не вирішуються простою від
міною утисків, громадянською рівноправністю й усіма свободами, коли 
виявилося, що представники цих недержавних народностей домагають
ся докорінних змін державного ладу в національній площині, й ці пред
ставники в першій Державній Думі організувалися в дуже солідну фа
лангу націоналістів-федералістів*, які висунули вимогу перебудови Росії 
на засадах національно-територіальної та обласної автономії, це викли
кало в багатьох невдоволення і тривогу. Національне питання, поруше
не в такому плані, видавалося небезпечним і непотрібним ускладненням 
завдання звільнення й перебудови Росії. Національна точка зору була 
своєрідним новим “четвертим виміром”, який цілком без потреби вно
сить у державну архітектоніку зайві ускладнення, зайве напруження і 
може загальмувати врешті-решт здійснення політичних реформ. П о 
боювалися, що ідеї національної автономії і федеративного устрою ви
кличуть загрозу цілісності держави й небезпеку “розчленування Росії”, 
посилять опозицію планам її політичного оновлення. З  огляду на це 
докладали зусиль до того, щоб ці питання зняти з  порядку денного, пе
ренести з ’ясування й налагодження національних стосунків на далеке 
майбутнє, коли буде час після здійснення найголовнішого й невідклад
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ного. Н е бракувало і прагнень розколоти об’єднану групу представни
ків недержавних народностей, переконуючи носіїв більш популярних і 
можливіших до виконання національних вимог, що їм нема сенсу змо
тувати в один клубок усі національні питання і ставити себе на одну 
дошку з “незрілими народностями”, національні вимоги яких іще не ма
ють “достатньої напруги і всезагальності”, аби потрібно було серйозно 
зважати на них.

Врешті, багато хто цілком щиро зупинявся перед новизною і склад
ністю самого національного питання, перед відсутністю необхідного 
фактичного матеріалу й теоретичного опрацювання найважливіших по
ложень, які слугували для його вирішення, з  огляду на те, що самі на
ціональні вимоги окремих народностей не збігалися між собою, і вже 
виявилося розходження між прихильниками національної територіальної 
й екстериторіальної (чи персональної) автономії та національно-терито
ріальної й обласної автономії. Поставала необхідність ґрунтовно з ’ясу
вати все це, розмежувати й твердо встановити самі поняття автономії, 
національної та обласної федерації, але поточні події давали надто ма
ло можливості для таких теоретичних і будь-яких інших досліджень.

Несподіваний розпуск першої Думи та наступні після цього події 
зруйнували сподівання на можливість негайної перебудови Росії в на
ціональній площині, —  як і в інших площинах. Національне питання у 
всій його повноті зійшло з  порядку денного, залишивши тільки деякі 
конкретні, елементарні питання —  такі, як питання викладової мови у 
народних школах і т. п. З  іншого боку ціла низка явищ змушувала за 
думатися над загальнішими положеннями, які кидали інше світло на 
національні стосунки. Цілком несподівано своє “національне обличчя” 
виявив великоросійський націоналізм, існування якого і навіть саму 
можливість існування так часто заперечували. Промайнула теорія “ро
сійської нації”, як останнє слово ліберального'централізму, що досить 
виразно можна було відчути в колах, які старанно відмежовувалися від 
нового великоросійського націоналізму й імперіалізму. З  іншого боку 
запекла боротьба навколо питання про відділення Холмщини* яскраво 
висвітила питання про розмежування національних територій, контро- 
версію національно-територіальної й обласної автономії. Нарешті, ре
форма міського самоврядування у Польщі та пов’язані з  нею прагнення 
польських націоналістів обмежити права євреїв несподівано для бага
тьох кинули яскраве світло на небезпечні аспекти національного тери- 
торіалізму, на наявність у пригнічених народностей найсправжнісінько- 
го войовничого, агресивного націоналізму. Польща, національні вимоги 
якої у планах перебудови Росії займали чільні місця і жодною мірою 
не викликали сумнівів у прогресивних колах, якнайсильніше похитнула
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їхню довіру до самого принципу територіальної автономії як засобу ви
рішення національного питання, —  точнісінько так, як з  іншого боку 
наростання серед великоросійського суспільства агресивного націоналіз
му, який до певної міри захопив навіть його ліберальні кола, посилю
вало недовіру і неприхильність до націоналізму загалом як до стихії 
небезпечної і здатної породити усілякі антипрогресивні явища.

Все це викликало необхідність особливої уваги до національного пи
тання, старанного вивчення й широкого обговорення всіма зацікавлени
ми у його вирішенні чи усуненні. Але такого обговорення національного 
питання по суті і в цілому насправді було дуже мало. Дебати велися з 
окремих, конкретних питань, часом вони навіть переходили в дуже 
жваву й пристрасну полеміку, але ціле мало бралося до уваги і розгля
ду. Єдності та протиріччя в національних прагненнях окремих народ
ностей, різні принципи їх вирішення, узгодження з загальною політич
ною програмою чи програмами прогресивних партій —  усе це усвідом
лювали дуже мало, і можна з  певністю сказати, що якби населенню 
Росії знову довелося стати на грані історичного перелому, його долею 
знову стала б така сама розгубленість, необізнаність і безпорадність у 
національному питанні, яку всім нам довелося спостерігати шість-сім 
років тому.

Почасти це пояснюється, звичайно, також відсутністю органу, який 
би з  особливою готовністю надавав свої сторінки статтям з  національ
ного питання* взагалі і в Росії зокрема. Певний час, видавалося, ство
рення такого органу було дуже близьким. Книжкове видавництво “О б 
щественная польза” організувало спеціальне видання, де національні 
прагнення окремих народів і форми національного руху мали виклада
ти представники цих національних та ідейних течій, —  починання дуже 
симпатичне, яке в разі успіху могло б перетворитися на періодичне ви
дання, присвячене національному питанню. Через різні перешкоди цей 
захід реалізувався зі значним запізненням у вигляді збірника “Ф ормы 
національного движения в современных государствах”*, що вийшов 1910 р. 
Цей збірник оприлюднив багато цінних матеріалів з  національного пи
тання у Росії й Австрії, вмістив окремі статті про більшість народнос
тей цих держав і став цінним посібником. Але, з  огляду на свої великі 
розміри, здається, не набув такого поширення, на яке заслуговував. 
Думка про періодичне видання занепала, багато що з  розглянутого чи 
наміченого у статтях збірника не отримало подальшого розвитку. Н а 
сторінках загальних журналів лише спорадично можна зустріти статті, 
що продовжують місію, намічену згаданим збірником. О дна з  таких 
статей учасника цього видання В.Медема, яка нещодавно з ’явилася на 
сторінках “Вестника Европы” за 1912 р., кн. V III і IX  ( “К  постановке
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национального вопроса в России”) і яка розвиває погляди, викладені 
Р.Ш принґером і Медемом у згаданому збірнику*, змушує мене висло
витися з  деяких загальних питань, які вони порушили.

Але при цьому мені ще більше хотілось би звернути увагу читачів 
на необхідність більшої уваги до національного питання та становища 
недержавних народностей Росії взагалі. Н а наших очах відбувається 
розпад іще однієї “імперії народів” у період її оновлення і перетворен
ня з  азіатської деспотії на конституційну країну європейського типу —  
саме завдяки тому, що її оновлювані, прихильники політичної свободи, 
не врахували національної багатоскладовості своєї батьківщини. Щ ирі 
поборники “прогресу” разом з  тим виявилися надто вузькими і вперти
ми прихильниками “єднання” й почасти з  тактичних міркувань —  боя
чись дати зайві козирі прихильникам старого режиму, —  почасти самі 
будучи прихильниками централізму, вони будували конституційне онов
лення на централістичному принципі, не рахуючись із прагненнями не
державних народностей до національної автономії. Там  також висуну
то ідею “оттоманської нації” на зміну відвертому старотурецькому 
національному гнобленню. І в ім’я цієї нової ліберальної форми старого 
централізму від недержавних народностей вимагали зречення від їхніх 
національних запитів. Вимога виявилася неможливою для виконання й 
загрожувала найнебезпечнішими наслідками оновлюваній імперії. В ос
танню мить, після цілої низки кривавих внутрішніх воєн, вершителі її 
долі усвідомили фатальну помилку і заявили про готовність стати на 
шлях широкої децентралізації, —  та було надто пізно навіть для ви
правлення помилок. О тож  ми стали свідками процесу розвалу держа
ви, розвалу, що загрожує усіма небезпечними наслідками, включно до 
повернення старого режиму в тих уламках держави, які ще вціліють, —  
або до перетворення їх на забавку інших країн, “великих держав” су
часного світу.

Ч и ж  не повинен цей трагічний приклад стати поважною пересто
рогою і для інших держав, у яких також є свій “скелет у шафі” у ви
гляді купи недержавних народностей, силоміць стиснутих і змотаних в 
один клубок, які марно домагаються основних умов свого національно
го самовизначення? Hodie mihi, cras tibi [сьогодні мені, завтра тобі].

Національні прагнення мають на меті якомога повніший, ширший і 
вільніший розвиток національного життя. Я к усюди й у всьому, так і 
тут відбувається справжня конкуренція між сильнішими й активнішими 
націями, які прагнуть посилитися й розширитися коштом слабших або 
поставлених у менш сприятливі умови народностей; щоправда, часом 
вона відбувається у спокійніших, стихійних, автоматичних формах і не
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завжди загострюється до різкої та свідомої національної боротьби. Іс
торичні й сучасні умови —  природні, економічні, культурні й політич
ні, створюють неоднакові шанси у цій конкуренції, дають різну “пито
му вагу” різним народностям. Одні з  них, щасливіші, склавшись під 
певними впливами фізичних властивостей своєї території, її культурних 
традицій, її політичного минулого, залишаються у повному володінні 
своїх насиджених гнізд, заселяють суцільною масою свої історичні те
риторії, мають свої національні держави, зберігають у цілості свої су
спільні класи, створені історико-економічним прогресом, і в усій пов
ноті можуть користуватися плодами своєї національної культури.

Ц і народності, базуючись на своїй історично-національній терито
рії, можуть скеровувати'свою енергію на розширення свого політичного, 
культурного й економічного впливу поза своєю національною терито
рією, на створення колоній, на економічну й національну експлуатацію 
інших народностей. Інші, вибиті зі своєї території, зазнавши нашестя 
загарбників, що осіли на їх території як пануючий клас, або втративши 
повноту своєї суспільної й економічної структури за інших ум ов,. від
мовляючись від будь-яких мрій про розширення свого національного 
володіння, змушені напружувати всі свої зусилля, аби хоч до певної 
міри відновити зруйнований собор свого національного життя, —  жерт
вуючи окраїнами, змішаними територіями, вберегти хоча б ядро націо
нального життя від подальшого розкладу й відродити в ньому здатність 
до життя і розвитку. Для них ідеться зазвичай не про панування, на
віть у далекому майбутньому, на своїй етнографічній території, не про 
перевагу над чужими елементами, вкрапленими у їхнє національне тіло, 
а про те, аби шляхом тієї чи іншої комбінації національної політики 
створити такі умови, за яких було б можливим їхнє національне жит
тя. І от, як перша передумова національної політики взагалі й, у цьо
му випадку —  національної політики Росії, виникає питання, що є ме
тою цієї політики: чи виключно розкріпачення народностей Росії з 
усіляких пут і обмежень та надання їм можливості вільно боротися й 
конкурувати, за  принципом laisser faire, laisser passer [дозволяти, не за 
важати], з тим, аби врешті-решт реальне співвідношення сил встанови
ло стосунки конкуруючих народностей, і воно ж  вирішило питання про 
суму прав, ступінь свободи й незалежності від загальнодержавного 
управління, якими має користуватися кожна окрема народність у своїх 
внутрішніх стосунках, у своєму національному житті, силою та напру
гою своїх національних прагнень змусивши до поступок вартових дер
жавної єдності? Ч и ця національна політика має прагнути до того, аби 
по можливості захистити слабші народності від тиску й експлуатації 
сильніших, створити такі умови, за яких навіть найгірше занепалі й
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розбиті народності могли б відроджуватися, якщо вони не втратили 
життєздатності, і знаходили б можливості для свого національного 
життя?

Далі інше принципове питання: чи повинна ця національна політи
ка зважати лише на вигоди й бажання національних атомів, тобто 
національно наставлених, національно свідомих одиниць, цілком неза
лежно від умов і обставин, що привели їх у дану область чи етногра
фічне середовище, чи вона повинна зважати також на потреби й інте
реси національних родів, народностей як таких. Іншими словами: чи 
зробимо ми метою наших турбот, аби група людей, яка з  якихось при
чин опинилась у даній місцевості, на чи поза своєю етнографічною 
територією, могла отримати якомога більше задоволення своїх націо
нальних запитів —  у школі, адміністрації, в усьому культурному по
буті, чи в першу чергу візьмемося забезпечувати для кожної народнос
ті там, де є центр ваги її народного життя, на її етнографічній території, 
або в місцях її найбільшого розселення, якомога більше засобів її на
ціонального життя і її розвитку, а вже потім, у другу чергу поставимо 
національні запити й потреби її членів, “сущих у розпорошенні”, вва
жаючи, що при певному напруженні цих запитів вони все ж , якщо не 
на місці, то в певних національних осередках даної народності можуть 
отримати задоволення?

Я  виходжу з  переконання, —  і сподіваюся домовитись у цьому 
сенсі з  читачем —  що національна політика має керуватися не прин
ципом вільної конкуренції чи врахування реального співвідношення сил 
окремих народностей, а з  принципу національної, чи, якщо завгодно —  
тої ж  соціальної справедливості. Якщо ми виходимо з  переконання, що 
національну сферу самовідчуття і самовизначення не можна усунути й 
не слід придушувати, а слід лише мудро скеровувати, аби слугувати бу
дівничому й творчому, а не гальмуючому чи спотворюючому началові в 
культурному й суспільному житті, —  ми повинні думати про те, аби 
кожна народність мала вільну площину національного руху, аби силь
ніші конкуренти не обмежували її національні запити, аби національний 
інстинкт не розпалювався, не гіпертрофувався і не спотворювався штуч
ними перепонами, заборонами чи спонуками до національної конкурен
ції. Користаючи з  давнього античного образу, можна сказати, що на
ціональну політику ми повинні уявляти собі у вигляді щита, який 
накриває слабкі й сильні народності так, аби сильні не могли зловжи
вати своєю силою щодо слабких, а слабкі й неімущі не висували над
мірних несправедливих вимог до сильніших. Цілковите встановлення 
національної гармонії, звісно, залишиться ідеалом, але національна по
літика, безумовно, повинна прагнути до цього ідеалу національної спра
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ведливості й можливого усунення національних суперечностей шляхом 
національного законодавства.

Точнісінько так я виходжу з  переконання, що це законодавство по
винно враховувати не лише потреби й запити національних атомів, але 
ще більше —  потреби народностей у цілому, з  умовами їхнього націо
нального життя, національного будівництва. Візьму конкретний при
клад. При встановленні стосунків у Прибалтійському краї для мене ви
глядає безсумнівним, що завданням національної політики має бути 
захист національних інтересів слабших “корінних” місцевих народнос
тей — латишів і естів, які лише за вдалого вирішення національної про
блеми можуть отримати тут свою національну pied a terre [п’ядь землі], 
можливість національного розвитку, тим часом як національне життя 
місцевого німецького населення достатньо забезпечене його наявними 
перевагами, які у поєднанні з  тими правами національної меншини, які 
в кожному разі будуть закріплені за ними за будь-якої форми вирішен
ня місцевого національного питання, дадуть йому, безумовно, дуже при
стойні умови національного життя, хоча, можливо, й не задовольнять по
рівняно з  традиційним призвичаєнням до цілковитого національного 
панування.

На боці німців підвищене національне самовідчуття, історичні тра
диції завоювання, економічна й культурна перевага, фактичне пануван
ня — умови, які неминуче ставлять їх у положення народності не лише 
сильнішої, але й агресивної. Д о їхніх послуг культурні й національні ре
сурси не лише місцеві, але й національної метрополії: до їхніх послуг 
численні багатющі університети, технічні школи, академії та консерва
торії німецьких країн; їхня молодь може завершувати свою освіту в за 
рубіжних німецьких культурних центрах; їхня інтелігенція може корис
туватися багатими плодами німецького національного життя, що 
розвивається у метрополії. У естів, скажімо, нічого цього немає в запа
сі, і для задоволення своїх національних запитів —  якщо він хоче бути 
культурною людиною, залишаючись естом, він повинен створити все 
необхідне mym, на місці, і поза своєю маленькою вітчизною, своєю на
ціональною територією, у нього немає жодних шансів мати якісь засо
би національного розвитку й руху: вони повинні базуватися на його мі
сцевій території та її населенні, і національна політика має дбати про 
те, щоб дати їм тут можливість безперешкодного національного існу
вання й розвитку, можливого задоволення їхніх культурно-національних 
запитів.

Таким чином, з  погляду висунутих вище передумов питання про 
права й потреби “корінного населення” зовсім не є пережитком войов
ничого націоналізму чи офіційної турботи про панівну народність, як
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його, мабуть, уявляють деякі теоретики національного питання, і до 
нього зовсім не слід ставитися іронічно. У величезній більшості це “ко
рінне населення” національних областей Росії потребує найсерйознішої 
уваги й турботи, щоб дати йому можливість безперешкодного націо
нального існування і розвитку. Противникам територіалізму тут вви
жаються замасковані прагнення до створення панування цих корінних 
народностей —  замість однієї нинішньої державної народності на всій 
державній території —  перспектива панування окремих “корінних”, ту
більних народностей над чужорідними меншинами їхньої національної 
території, а особливо над багатостраждальною безтериторіальною 
єврейською народністю, на яку останнім часом так грубо підняв руку 
войовничий націоналізм однієї з  таких “корінних народностей” —  поль
ської. Але для величезної більшості народностей питання про націо
нальну територію —  зовсім не питання про національне панування, а 
лише про пристойний minimum національного існування на цій терито
рії: багато з  них настільки ослаблені й розбиті, що не можуть і мріяти 
про “панування” навіть у далекому майбутньому (звісно —  за наявнос
ті законодавчої охорони інтересів національних меншин, яку я весь час 
вважаю само собою зрозумілою, невід’ємною частиною національного 
законодавства). Етнографічне розмежування обіцяє їм лише досягнен
ня такої ваги і значення на своїй національній території, які дали б 
можливість свого національного будівництва, а заперечення територіа
лізму й полишення обласного поділу невпорядкованим врешті-решт іде 
на користь сильнішим народностям і зміцнює їхню перевагу над народ
ностями, що мають меншу “питому вагу”.

Стаття п. В.Медема, що стала безпосереднім приводом для пропо
нованих заміток, є найновішою, вельми цікавою критикою територіаліз- 
му взагалі й розмежування національних (етнографічних) територій зо 
крема і в цьому плані заслуговує на особливу увагу. Він доводить 
неможливість утворення в Росії національно-однорідних територій і 
взагалі вважає національне розмежування марною та шкідливою спра
вою. “Щ об отримати навіть ті скромні й невдалі етнографічні терито
рії, які ми розглянули вище, —  каже він, —  довелось би здійснити ра
дикальний злам. Такий злам не можна виправдати з  жодної точки 
зору. Якщ о вже рвати з  господарською стороною життя, то мудріше 
зробити ще один крок і зовсім відмовитися від територіального прин
ципу. А дж е за нього й тримаються в ім’я зв ’язку з  економікою; якщо 
цей зв ’язок зруйнувати, то навіщо зупинятися на півдорозі, на буцімто 
національних територіях, які насправді не є національними і не дають 
жодного виходу; чи ж  не краще й не простіше вдатися до сут о  націо
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нального самоуправління? ”. Територіальний метод вирішення національ
ного питання за змішаного складу населення, за існування національної 
меншини автор вважає помилковим за  самою своєю суттю. “Ф ікція на
ціональної власності на територію, —  як він її називає, —  кидає зай
ве яблуко розбрату в середовище ворогуючих партій; переводячи то ту, 
то іншу з категорії пригноблених до категорії панівних, вона узаконює 
й увіковічнює сам факт пригноблення. В цьому і полягає первородний 
гріх територіального вирішення національного питання. Населення даної 
території ототожнюється з  нацією, з  однією нацією, тою самою, котра 
говорить про цю землю як про “свою”. Якщо таке ототожнення немож
ливе, якщо націй на даній території дві чи кілька, автономія не вирішує 
питання, а лише відсуває його. Н а місце одного загарбника стає інший; 
саме ж загарбання залишається. А  якщо залишається загарбання —  
залишається боротьба, залишається національна розрізненість і шові
нізм”. І, врешті-решт, автор бачить єдиний вихід у “формах екстерито
ріальних”, у “екстериторіальній національній автономії”. “Вона розри
ває з фікцією національних територій; вона бере націю такою, яка вона 
є, розкиданою по різних землях однієї й тієї ж  держави, перемішаною 
з іншими націями і передає у її руки провадження її власних національ
них справ”. “У  сфері цих функцій нації розмежовуються між собою. 
Кожна відає своїми справами. Немає загарбання, немає майоризації, 
немає боротьби”.

Н а жаль, автор при цьому цілком не береться з ’ясувати те, як саме 
ця екстериторіальна автономія має здійснюватися в застосуванні до на
родностей і національних чи інших областей Росії, відсилаючи читача 
за роз’ясненням того, “що під цією автономією слід розуміти”, до за 
гальних праць Ш принґера і Бауера, які зовсім не вичерпують питання 
про практичне здійснення цього принципу загалом, а ще менше у кон
кретному застосуванні його до умов Росії. Сам автор, втім, цілком 
слушно зауважує, що в національній (екстериторіальній) автономії “та
кож не можна бачити всезагального засобу проти всіх лих”, і вказує, 
хоча й дуже стримано, її найслабшу сторону: “вона виділяє зі сфери 
провадження “загальних”, тобто національно різнорідних органів, куль
турні справи: щодо решти вона безсила”. Але, на думку автора, це не 
може слугувати аргументом проти неї, “бо будь-яке інше вирішення ще 
гірше”. “Вона, принаймні, локалізує полум’я національної ворожнечі. 
І це все, що може зробити та чи інша форма державного ладу; бо за 
гасити це полум’я в зародку вона сама по собі не в змозі”.

Отож, попереднє твердження автора про відсутність “захоплення, 
майоризації і боротьби” при проведенні національної екстериторіальної 
автономії підлягає суттєвому обмеженню, —  їх не буде лише в тих
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оазах, які вдасться виділити зі сфери “спільних” установ для завідуван
ня автономних національних органів. П оза ними, у сфері відання цих 
спільних установ, які надалі базуються все-таки на територіальній ос
нові, захоплення, майоризація і боротьба шаленіють надалі. Очевидно, 
й саме виділення зі сфери відання спільних установ питань, що підля
гають завідуванню національних органів, і встановлення коефіцієнту 
засобів, якими мають користатися ці органи, також здійснюється не 
інакше, ніж шляхом напруженої боротьби. Лаконічна фраза, кинута 
автором: “у сфері цих функцій нації розмежовуються між собою” зву
чить скромно, але може приховувати під собою справжнє пекло націо
нальної боротьби. Автор, який дуже скептично ставиться до законодав
чого забезпечення культурних потреб національної меншини, вказує на 
неможливість регламентувати загальнодержавним законом його потре
би та права і передбачає “при наявності розсуду неминучу майоризацію 
меншості”, за якої “кожну нову школу доведеться відвойовувати з  
боєм”, переходячи до вирішення національної проблеми екстериторіаль
ним принципом, цілком замовчує те, що за наявності тих же умов точ
нісінько так не піддається точній законодавчій регламентації ні націо
нальний коефіцієнт, ні права й потреби окремих народностей, ні межі 
їхніх автономних відомств. “Розмежування” і тут не може відбуватися 
без боротьби; за наявності прагнень до майоризації з  боку сильнішої 
народності з  її боку неминуче з ’являється тенденція залишити у кате
горії “спільних”, обласних справ якомога більше питань, установ, при
значень і якомога менше кваліфікувати їх як національні, що підлягають 
розмежуванню. Врешті-решт, як визнає сам автор, неминуче залиша
ється нерозділена решта, що зостається у віданні спільних обласних 
установ, склад і характер яких залежить від переважання у даній об
ласті тієї чи іншої народності. Ц я нерозділена решта, яка має шанси 
дуже часто бути значно більшою, ніж усе розмежоване між національ
ними екстериторіальними організаціями, є однією, але не єдиною слаб
кою стороною принципу екстериторіальної автономії й неминуче повер
тає нас, навіть за наявності екстериторіальної автономії, до терито
ріальної автономії, до питань про розмежування автономних областей і 
т. п., отож твердження автора, що екстериторіальна автономія за наяв
ності усіх цих слабких сторін усе-таки краща за будь-яке інше вирішен
ня національного питання, виглядає дуже сумнівним.

З  іншого боку, автор безумовно перебільшує труднощі, пов’язані з 
розмежуванням національних територій. Зміну нинішніх губернських і 
повітових територій відповідно до етнографічних кордонів він бачить як 
радикальний злам господарських стосунків, цілковитий розрив економіч
них зв ’язків. Випливає, буцімто нинішні губернії й повіти є певними
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згуртованими економічними одиницями, пов’язаними єдністю господар
ських і промислових умов —  та насправді цю честь визнають за ними 
цілком незаслужено. Нинішні губернські й повітові території у величе
зній більшості є продуктом бюрократичних вигадок, їх краяли й пере
краювали цілком довільно протягом X V III і X IX  століть, і лише бага
торічна потреба оперувати в усіх питаннях губернськими й повітовими 
відомостями офіційної статистики врешті-решт прищепила звичку диви
тися на ці випадкові території як на щось органічне, єдине. Н е лише 
губернські території часом об’єднують у собі місцевості, абсолютно різ
ні за своїми фізичними, господарськими й промисловими умовами, що 
тяжіють до різних промислових і торговельних центрів, але й повіти 
часто-густо відзначаються цілком випадковим, довільним складом, їхні 
окремі частини часом не мають навіть більш-менш зручних шляхів спо
лучення між собою, а повітове місто, позбавлене будь-якого централь
ного економічного чи культурного значення, часом є не більш ніж міс
цем розташування установ, і його відвідують лише в тому разі, коли 
потрібна особиста присутність у якійсь із цих повітових установ. М ож 
на з певністю сказати, що прокладення нової залізниці, організація ве
ликої фабрики спричиняє значно більший злам і різноманітні зміни в 
економічному житті, порівняно з  тим, які може спричинити, у величез
ній більшості випадків, перенесення даної волості чи сільської громади 
з одного повіту в інший, оскільки промислові й торговельні центри роз
міщуються, створюються і змінюються, як правило, незалежно від ад
міністративних поділів. Клопоти при розмежуванні адміністративних те
риторій матимуть архіваріуси губернських і повітових установ, а не 
населення.

Звісно, в тих випадках, де проведення етнографічної границі справді 
вносило б ускладнення в економічне життя, розривало суттєві й важливі 
зв’язки, етнографічною точністю довелося б пожертвувати задля них. 
Проведення границь між національними й обласними територіями мож
на здійснити лише на підставі старанних і всебічних досліджень, і згодом 
їх міг би змінювати той загальнодержавний орган, який взагалі слугував 
би контрольним, регулювальним апаратом обласних автономій, верховною 
інстанцією у всіляких суперечках і позовах, що виникають на ґрунті ав
тономно-національного ладу: він мав би оцінювати найрізноманітніші 
клопотання про перенесення громад із однієї автономної області в іншу, 
об’єднання чи розділення областей з  огляду на клопотання населення і 
т. д. Але гадаю, що економічні мотиви в цій галузі, мабуть, не віді
гравали б великої ролі й не слугували б перешкодою національному 
групуванню —  та ж  не митні округи ми збираємося запроваджува
ти?



156 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРОК...

Якщо таким чином перепони для національного розмежування, по 
суті, не настільки великі, як може здаватися, то, з  іншого боку, і ре
зультати такого розмежування не такі незадовільні, як подає їх шанов
ний автор ( “скромні й невдалі етнографічні території”, “фікції націо
нальних територій” —  як він висловлюється). Доводячи їх незадовіль
ність, він діє таким чином: бере відомості за повітами для даної етно
графічної території за переписом 1897 р. і виводить загальний відсоток 
“чужинців”, далі підраховує кількість представників даної народності, 
що залишається за межами своєї національної території, і таким чином 
підкреслює неспроможність принципу національних територій з  двох 
боків: ці території не відзначаються бажаною національною однорідніс
тю, з  іншого боку —  вони залишають “за бортом” значну частину своїх 
одноплемінників; поза тим, значення національної більшості, яка опи
няється на національних територіях, автор іще зменшує, враховуючи 
вищу питому вагу національної меншини порівняно з корінним населен
ням, і, врешті, щодо цілої низки національних областей висуває, як до
каз неспроможності, їх невеликий розмір. Так, наприклад, підрахував
ши кількість литовців у повітах їхньої території, він отримав 1442 тис. 
литовського населення при 733 тис. інших народностей, а за межами 
цієї території 215 тис. литовців. І таким чином отримує майже мільйон 
“обділених”, тобто таких, які не користуються благами національної ав
тономії; далі вказує на чужорідний характер великого землеволодіння 
та міст литовської території і доходить висновку, що “за таких умов 
само собою зрозуміло, що й так немала 34-відсоткова чужорідна мен
шість (отримана автором для литовської території) набуває питомої ва
ги, здатної з  надлишком переважити 66-відсоткову сільську більшість”. 
Нарешті, вважаючи, що “обласне самоуправління викликане необхідніс
тю створення середньої самоуправної інстанції, що охоплює весь край і 
має незрівнянно більші сили й засоби, аніж окреме земство”, він ста
виться “вельми скептично до таких етнографічних округів, як означені 
вище Латиський, Естонський, Литовський, Вірменський, Татарський, 
Дагестанський та ін., із населенням від двох мільйонів до шестисот ти
сяч і з  площею однієї губернії”. Н а думку автора, це була б “не авто
номія, а просте земство, і над цим земством довелося б збудувати, як 
другий поверх, справжню автономію, яка охоплювала б уже справді 
весь край”.

Ц і тези й докази автора потребують суттєвих виправлень.
Передусім він, як і всі, хто користується відомостями перепису 

1897 р., оперує відомостями за повітами; це, звісно, не його вина, але 
ці відомості дають картину не зовсім вірну. Повіти, розташовані у міс
цевостях, де зустрічаються території розселення сусідніх народностей,
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дуже часто містять у собі відрізки етнографічних територій —  двох чи 
навіть трьох; розчленувавши їх і приєднавши до їхніх національних 
територій, ми отримали б значно змінену картину, порівняно з тою, яку 
малює автор: і абсолютна чисельність корінної народності у кожній 
національній території піднялася б, і підвищилось би її відсоткове зна
чення (на невеликих національних територіях навіть дуже значно), і 
зменшилася б кількість одноплемінників, які залишилися б за бортом 
національної автономії; що таке розмежування по суті не має в собі 
нічого небезпечного, я зазначив вище.

Величезна кількість “обділених”, що залишаються за межами своєї 
національної автономії, яку виводить автор, поза щойно вказаною ре
дукцією, підлягає ще багатьом іншим застереженням. По-перше, слід 
винести за дужки елементи розпорошені, які, повторюючи слова авто
ра, не творять якоїсь компактної маси, достатньої для організації націо
нальних громад; далі слід виділити також представників державної, ве
ликоруської народності, які, очевидно, не будуть “обділеними” ні за 
якого автономного ладу. “Обділеність” представників народностей, які 
користуються автономією у своїх національних областях і мають тут 
міцну підставу для свого національного розвитку, також не буде такою 
гіркою, якщо вони навіть житимуть за межами своєї автономної бать
ківщини. Я  вище охарактеризував становище остзейських німців —  
можливість для них користуватися національними благами їхньої націо
нальної метрополії, і гадаю, що представники кожної народності, які 
живуть поза своєю національною територією, при нормальних, а не під
вищених національних запитах, будуть задоволені тим, що вони можуть 
користуватися плодами національної культури своєї автономної батьків
щини і на місці вдовольняться тим, що може їм дати їхня колонія. 
Адже і при екстериторіальній автономії також не можна буде розрахо
вувати мати в кожному місці поза своєю етнографічною територією свої 
національні гімназії, театри тощо. Створення національних pied a terre 
в автономних національних областях, забезпечення життя націй, як та
ких, “у себе вдома” повинно дуже значною мірою усунути почуття без
надії, послабити гостроту національних злигоднів у представників цих 
народностей, які перебувають у меншості на території іншої національ
ності. Слід сподіватися також, що, раз ставши на ґрунт гуманного, а 
не людиноненависницького національного законодавства, народи Росії 
вироблять у себе свого роду jus gentium [право народів], яке, з  огляду 
на взаємність інтересів, внесе терпимість і прихильність у стосунки на
ціональної більшості та меншості. Втім, деякі народності надто зміша
ні й переплутані загалом у своєму розселенні, не наполягають і, оче
видно, не наполягатимуть на територіальному розмежуванні й повинні
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будуть виробити форми співжиття на спільній території (наприклад, 
вірмени з  татарами). У  винятковому положенні залишиться єдина на
родність, взагалі позбавлена території —  єврейська, про яку буде далі.

Щ одо врахування “питомої ваги” різних суспільних класів, висуну
тої автором, то це питання складне і слизьке. Я  лише зазначу, що чу- 
жорідність великого землеволодіння й міського населення, оскільки 
йдеться про майбутнє, не є чимось незмінним, що має в усі часи скла
дати противагу корінній селянській масі. Велике землеволодіння взага
лі стоїть під знаком питання, з  огляду на неминучість аграрних реформ, 
а чужорідний характер міст може зберігатися лише за відсталості й 
пригнобленості економічного життя. З  розкріпаченням Росії економічне 
життя повинно піднестися, а разом із цим неминучий приплив “корін
ного” населення в міста й містечка, що надасть їм характеру, значно 
наближенішого до загального національного обличчя краю.

Нарешті, міркування, що деякі з  національних територій надто малі 
для того, аби слугувати автономною областю, видається мені продик
товане непотрібним схематизмом. Немає жодної потреби створювати 
для себе норми розмірів автономних областей і підганяти живі етногра
фічні чи інші одиниці до прокрустового ложа такої теоретичної одини
ці, пов’язуючи воєдино у випадку “надто малих” чи розбиваючи на час
тини у випадку “надто великих” розмірів. Умови, які творять із даної 
території окрему, відмежовану область, тим самим роблять її придат
ною для обласної автономії, цілком незалежно від того, має вона міль
йон, півмільйона чи двадцять мільйонів населення. Жодними об’єктив
ними даними не можна встановити, що автономна область повинна 
мати, скажімо, від п’яти до десяти мільйонів населення, а менше чи 
більше за це вже роблять її непридатною для ролі автономної одиниці. 
Тримільйонна Фінляндія не викликає жодних сумнівів щодо своєї при
датності до автономного існування, хоча її населення поступається насе
ленню деяких губерній Росії. Двомільйонна Норвегія визнала за краще 
для себе скласти окрему державу й, видається, не кається у такому 
рішенні. Для утворення самостійного штату Північно-Американської 
Республіки не потрібно було навіть повних ста тисяч населення, і т. д., 
і т. д. З  огляду на це я вважаю цілком зайвим винаходити якісь гра
ничні розміри для автономних областей Росії, а клопоти про “другий 
поверх”, якби він виявився потрібним, ми також сміливо можемо від
дати майбутньому.

Наявність серед народів Росії національності цілковито безтерито- 
ріальної, якою в цей час є євреї, вносить у вирішення національного 
питання не так практичні, як психологічні ускладнення. Перед облич
чям цієї великої безтериторіальної народності, яка стільки зазнала і за 
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знає від усіляких націоналізмів, територіалістичні прагнення народное- 
тей, серед яких живе єврейське населення Росії, викликають підозру, 
що тут ідеться також про національне панування і поневолення, що тут 
євреям готуються знову нові пута, готові впасти на них у момент роз
кріпачення Росії і закріпачити їх у кабалу замість нинішнього загаль- 
ноімперського режиму різним автономним народностям і їхнім обласним 
органам. Грубий випад польських націоналістів у питанні про реформу 
міського самоуправління міг лише підтримати й посилити подібні пі
дозри й, можливо, не випадково, що і в статті В.М едема, про яку я 
щойно згадував, різка оцінка останніх претензій польських націоналіс
тів співпадає з  різкою критикою територіалізму, як прагнення недемо
кратичного, реакційного, тотожного з  прагненнями панування й загар
бання.

Та, врешті-решт, за всіх спроб вирішення національного питання ми 
все-таки стикаємося й будемо стикатися з  національним територіаліз- 
мом, як я почасти вже вказав вище. Територіальність надто глибоко 
залягає в національній стихії і її не вдасться вигнати звідти жодними 
заклинаннями; це прагнення неминуче, і слід думати не про те, аби її 
викорінити й витравити, а про те, щоб надати їй змісту, відповідного 
до демократичних і прогресивних прагнень, ввести її в гуманні й соці
альні форми, як і національний інстинкт загалом. Національність фор
мується під впливом території та в тісній залежності від неї, і прив’я 
заність до певної території —  “країни батьків”, “колиски свого наро
ду” — є однією зі складових частин національного почуття, так що 
поширені погляди часто готові навіть заперечувати можливість націо
нального існування без території. І якщо, врешті-решт, життєва сила 
нації може переборювати навіть таку суттєву шкоду, як позбавлення те
риторії, то позбавлення це, безумовно, не залишається без глибокого 
надлому національного життя. Але, що б там не було, єврейське насе
лення у Росії повинно отримати можливість культурного життя і здій
снення своїх культурно - національних запитів. Ц е й повинно стати одним 
із предметів майбутнього національного законодавства, яке забезпечу
ватиме єврейській народності цю можливість.

Чи повинно це забезпечення здійснюватися шляхом гарантій націо
нальних організацій єврейській меншині як такій, чи наданням єврей
ській народності, як позбавленій території, автономії екстериторіаль
ної, — це питання, яке я зараз не розглядатиму (слід було б з ’ясувати, 
чи в інтересах єврейського населення Росії здійснення різкої екстери
торіальності, яка ще більше послабила б його зв ’язки з  іншим населен
ням і з інтересами обласними, територіальними, а в скромніших фор
мах екстериторіальна організація збігається з  формами забезпечення
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національної меншини, так що тут, власне, немає різкого протиставлен
ня). Т а  я хотів би лише підкреслити з  усією чіткістю, що необхідність 
у єврейському питанні зважати на національну екстериторіальність не 
повинна приводити нас до прагнень винести територіалізм узагалі за 
дужки в національному питанні Росії. Його не усунеш, і він не зник
не від того, що ми намагатимемося його ігнорувати. Екстериторіалізм 
на практиці буде справою меншості; сильніша народність завжди сти
хійно прагнутиме до територіалізму, ототожнюватиме себе з  терито
рією —  явище, на яке вказав і п. Медем у своїй статті, —  і вважати
ме своїми загальні обласні установи. Далі, народності, які фактично 
володіють національними територіями в Росії, екстериторіальними фор
мами користуватися все одно, мабуть, не стали б: їхні позаобласні гро
мади тяжіли б урешті-решт до “спільних” обласних організацій своєї 
національної області, замість того, аби створювати позатериторіальні 
форми. Для них питання про склад територій і їх розмежування все 
одно залишилось би надзвичайно важливим і пекучим. Народності 
сильніші наполягатимуть на збереженні ширших територій, що захоп
люють різні етнографічні області, розраховуючи втримати їх під впли
вом спільних обласних установ, які фактично перебуватимуть у розпо
рядженні сильнішої народності. Народності слабші наполягатимуть на 
якомога точнішому розмежуванні , й інтеграції національних областей, 
оскільки лише після виділення по можливості чужорідних територій і 
концентрації своєї національної маси вони можуть розраховувати на 
утворення бодай якоїсь значущої сили, аби протистояти придушенню 
сильнішими народностями.

Н авіть у тому разі, якби була здійснена екстериторіальна автоно
мія, питання про склад обласних територій і їх розмежування зберіга
ло б суттєву важливість, оскільки від цього залежить реальне співвід
ношення сил у загальнообласних установах, тим більше, що, як я певен, 
перенести цілковито національне питання у Росії в екстериторіальну 
площину не вдасться. Всі, хто виступає проти етнографічного розмежу
вання, з  яких би мотивів вони це не робили, врешті-решт, самі, мож
ливо, й не підозрюючи цього, підтримують сильніші і в силу цього ---
найагресивніші народності, які впевнені в тому, що панівне становище 
в областях нинішнього складу в будь-якому разі належить їм.
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З А В Д А Н Н Я  Д Н Я

Одним з  найбільш болючих і небезпечних наслідків тої “ліквідації 
визвольного руху”, що переводилася і ще не закінчилася й до ниніш
нього дня, являється спустошення вищої школи в Росії. Поставлено її 
в такі умови, що примусили цілий ряд кращих представників професор
ських колегій уступитися з  них*, а тих, хто визнав за можливе лиши
тися на своїм місці до кінця, викидають одного по однім силоміць. Ц і
лий ряд університетів і інших вищих шкіл уже зробився мерзенною 
пусткою, тільки ледве задержують іще академічний декорум. Се спус
тошення загрожує незчисленними бідами Росії взагалі і ще більше тим 
народностям її, що нині ще в стадії розвою, збирання своїх національ
них культурних сил, як-от ми, українці. Попередні репресії вирвали 
таку силу академічної молоді, назавжди замкнувши перед нею двері 
школи, спровадивши її на заслання, кинувши на еміграцію*. Теперіш
нє спустошення докінчує сю каїнову роботу, заступивши талановитих, 
серйозних робітників ріжними міністропослушними манекенами, замі
нивши наукову працю слухачів академічною формалістикою, товченням 
підручників до екзаменів і т. ін. Марнується час, зменшується і при
глушується апетит до науки її сурогатами: академічна молодь зостаєть
ся без наукового і взагалі якогось морального проводу. І що ж  може 
дати громадянству в результаті така школа?

А  тим часом антракт, що ми переживаємо, не може бути страченим 
часом. Раніше чи пізніше —  і може бути навіть раніше, ніж хто-небудь 
думає, життя знов покличе всіх, в кім живе громадське почуття, до не
відкладного енергічного будівництва, суспільного, національного, по
літичного. Горе тим народам, тим суспільностям, у которих замість 
могутніх рядів готових, усвідомлених, енергічних робітників знайдуться 
безплідні жалкування про страчений час і оправдування перешкодами. 
Суд історії не визнає ніяких “смягчающих обстоятельств” і числиться 
тільки з реальними стосунками сил.

Теперішній стан вищої школи і українського студентства в нім, на 
жаль, треба сказати, небагато віщує будучині. Українське життя як- 
неяк, а таки іде наперед навіть у Росії; але українське студентство 
слабко зв’язане з  ним, стоїть на узбіччі, відірване в значній, може 
навіть переважній, часті від інтересів, якими живе українське громадян
ство. Який малий процент “свідомих українців” серед молоді україн
ської походженням! Я к  часто —  з виїмком одиниць, небагатьох оди
ниць —  можна стрінути серед теперішньої академічної молоді Росії 
повну байдужість до українського життя і його інтересів, до того всьо
го, чим живе і страждає сучасний українець. Вони не читають україн
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ських книг, не знають українських часописів, і на здивоване запитання 
одповідають, що вони і їх товариші не мають нагоди їх бачити і чита
ти —  так наче треба, щоб якась таємна сила клала їм на стіл сі часо
писи і книжки; на здивування про їх неосвідомленість в якихсь україн
ських справах відповідають, що вони не можуть сього знати, бо їм не 
викладають сього, і як єдину форму ознайомлення допускають який- 
небудь популярний реферат, що має бути прочитаний на призначену 
тему.

І виходить таким чином, що весь сучасний культурний рух, який 
відбувається в таких тяжких умовах, з  таким часом самовіданням його 
діячів, проминає тут найбільш живу частину нашого громадянства, на 
котрій повинні спочивати всі його надії, його будучність, певність на
шого національного відрождення, життя і поступу. Ясна річ, що ніяка 
робота між народом, ніяке усвідомлення широких мас неможливе без 
кадрів свідомої активної інтелігенції, ніяка робота агітаційна чи популя- 
ризаційна не заступить потреби, пекучої потреби культурної продуктив
ності, і тут вже надія будучності на кадри академічної молоді. Тим ча
сом, оглядаючи робітників на ниві нашої культури, так мало бачимо 
прибутку з  останнього десятиліття; переважають робітники з попе
реднього століття. І так мало вступає на місця, полишені тими, що вже 
вийшли з  наших рядів! Ч и зміниться се на краще? Треба, щоб зміни
лось і змінити треба самим, не посилаючись на перешкоди. Треба, щоб 
у самім студентстві знайшлася життєва сила, активність, енергія су
спільна і національна. В обставинах далеко гірших, коли університет
ські лекції буквально вичитувалися з  старих друкованих підручників, 
коли рука адміністрації тяжіла над університетським життям незмірно 
більш і се життя було ще сіріше —  студентство таїло в собі живі сили, 
які нестриманим джерелом били, даючи імпульс культурному, громад
ському життю. В собі воно мусить пошукати оновлення і відродження 
і тепер. З  сього погляду, спеціально для студентства українського, я 
надаю велику вагу студентському органові і вітаю його від щирого 
серця. Нехай буде він сильною підоймою суспільних, культурних, на
ціональних інтересів серед академічної молоді. Нехай поможе їй згур
туватися, зорганізуватися. Нехай зв ’яже, яксильніше, якживіше україн
ське студентство з  життям, змаганнями, інтересами українського 
поступового громадянства і внесе новий, живий, діяльний елемент в 
кадри українського відродження, забезпечуючи кращу будучність нашо
му народові.

У Л ь во в і 1 4 (2 7 ) .II. 1913
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Н А  Н О ВО М У  Ш Л Я Х У
( З  приводу думських виступів з  українського питання)

Українським дебатам останньої сесії уже присвячувалися ґрунтовні 
статті* в останній книжці “Укр[аинской] жизни”, але ми б хотіли ще 
раз висловити кілька міркувань з  приводу цього помітного в російсько- 
українських відносинах явища.

Українські кола досі так мало тішилися увагою прогресивних кіл 
Росії, що той інтерес до українського питання, який виявили оратори 
трьох лівих груп четвертої Думи* у своїх бюджетних виступах, викли
кав вияви особливого задоволення та вдячності українського суспільст
ва. Маю на увазі передусім заяву 118-ти* (опубліковану в тій же книзі 
“Укр[аинской] ж [изни]”). Для шанувальників статистики ці 118 підпи
сів, зібрані поспіхом і в умовах дуже незручних (серед вакаційних від’їз
дів), спокійно можна було б розширити до кількох тисяч. Але, по суті, 
вони й тепер можуть слугувати виявом думок і настроїв значного кола 
свідомих українців, які своїм виступом бажали, з одного боку, заявити 
свою солідарність з ораторами, які виступили на захист українських ви
мог проти протестів “гетьманських” і “запорозьких нащадків”, з іншо
го — підтримати прогресивні елементи Думи (я маю на увазі прогре
сивні без лапок) на новому шляху —  енергійного захисту національних 
інтересів недержавних народностей Росії взагалі й української зокрема1.

У цьому саме й полягає інтерес вказаних думських виступів —  чи 
залишаться вони минущим, окремим епізодом, чи знаменують собою 1 * з

1 До речі, невідомий мені співробітник “Русск[ой] молвы” п. Junior поставив з 
цього приводу питання, наскільки 118 підписаних можуть уважати себе ближчими 
до українського народу, його бажань і настроїв, аніж “гетьманські нащадки”, проти 
яких був спрямований їхній виступ. Дослідження цього питання може справді стати 
предметом серйозних і плідних занять для публіциста “Русск[ой] молвы”. Та оскіль
ки в його словах міститься докір 118-ти, що вони присвоюють собі переважне право 
говорити від імені народу, то їхня заява цілком не дає підстав для такого докору. 
Підписані 118 заперечують лише за людьми, які безумовно розірвали зв'язок з на
ціональним українським життям, право говорити від імені українського суспільства, 
тобто “української інтелігенції та св ідомих елементів  українського народу”.
Самі 118 говорять лише за себе, а не від чийогось імені, та, гадаю, їхній голос можна
з повним правом уважати голосом свідомої української інтелігенції та елементів з 
народу, близьких до нинішнього національного українського руху й солідарних із 
ним. Чисельність таких елементів не така вже й мала, — це доводить хоча б адрес 
катеринославських робітників, викликаний виступом деп[утата] Петровського*. А 
говорити від імені народу взагалі — за нинішніх умов, що зробили все для того, 
аби позбавити цей народ будь-якої можливості визначати свої бажання і настрої, — 
жодна поважна людина, мабуть, не буде.
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новий момент у парламентській тактиці лівих груп —  вступ на шлях 
серйозного й енергійного, послідовного й планомірного втілення прин
ципу захисту й забезпечення інтересів недержавних народностей Росії.

Безумовно, не лише в інтересі цих народностей, української в тому 
числі, але й у ширшому й загальному інтересі всеросійського визволен
ня необхідно бажати, щоб останні виступи не залишилися окремим і ви
падковим явищем, а навпаки —  вирішення національного питання має 
увійти, нарешті, до низки найважливіших і невідкладних завдань полі
тичної тактики всіх прогресивних груп, і з ’ясування необхідності й не
відкладності цього рішення внесене було до переліку чергових проблем 
парламентарної діяльності їхніх представників. Питання —  наскільки 
усвідомлення цього вже назріло серед цих останніх і чи можна справ
ді розраховувати, що недавні виступи, про які йдеться, будуть лише 
першими ланками в безперервному ланцюгові послідовних дій у цьому 
напрямі?

Рік тому, маючи нагоду на одній із передвиборних нарад серед 
представників різних прогресивних груп говорити на тему організації 
суспільних сил для майбутньої кампанії, я вважав за необхідне вказати 
як на одну з помилок попередніх років на недостатньо уважне ставлен
ня до національного питання, до потреб недержавних народностей, 
котрі віддавалися, так би мовити, на позакласні заняття представникам 
цих народностей, тоді як у планах загального будівництва вирішення 
національного питання і задоволення національних потреб відсуваються 
у невизначені перспективи, “у вільний від праці час”, як щось, що не 
заслуговує серйозного ставлення з  боку нинішніх будівничих, отож по
силене зацікавлення своїми національними потребами з боку представ
ників окремих народностей навіть засуджується як певне відволікання 
від занять питаннями загальнообов’язковими. Далекий від думки вба
чати в цьому нехтуванні національним питанням'головну причину отри
маних поразок і розчарувань, я вважав його все-таки сумною і такою, 
що потребує виправлення, тактичною помилкою з огляду на те, що від
носна слабкість елементів опозиційних змушує старанно уникати будь- 
якого їх розпорошення. А  таке розпорошення відбувається неминуче, 
якщо представники різних народностей замість того, щоб базувати 
здійснення своїх національних вимог на успіхах загальноімперських по
літичних організацій, чи, скажімо ще ширше, загальноімперської політич
ної боротьби, шукатимуть гарантій для забезпечення своїх національних 
вимог поза нею чи навіть будуть змушені віддавати свою енергію зусил
лям, спрямованим на те, щоб змусити загальноімперські прогресивні пар
тії й організації зайнятися національним питанням, включити його до 
своєї програми не номінально лише, а цілком серйозно і щиро.
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Міркування про необхідність зробити вирішення національного 
питання одним із основних пунктів програми, пов’язати інтереси недер
жавних народностей найтіснішим чином з  загальними гарантіями кон
ституційного ладу висловлювалося у цей передвиборний період багать
ма, не лише з  нашого боку. Такі міркування зустрічали повне співчуття 
і серед багатьох представників великоросійських прогресивних груп, і 
навіть люди, досить централістично налаштовані, визнавали за потріб
не з тактичних міркувань провадити виборчу кампанію і подальшу пар
ламентську тактику під знаком національного питання.

Однак у вступних деклараціях четвертої Думи ми марно чекали від
повідних заяв у цьому напрямі. Ч и  була це проста випадковість, чи 
враження, отримані під час виборчої кампанії і перших кроків Думи 
(вибори президії!), які справили враження про загальне “полівіння” су
спільства, навіяли думку про непотрібність якихось кроків у бік тісні
шого союзу з обділеними народностями? Н е намагаймося знайти від
повідь. В усякому разі, перше півріччя нової Думи минуло досить 
безплідно в цьому плані й викликало загальне розчарування серед усіх, 
хто чекав якихось доказів нового курсу. І лише в бюджетних дебатах 
пролунала досить виразно нова нота —  не лише в окремих вказівках 
на анормальні умови національного життя різних народностей, але й у 
загальних, декларативного характеру, заявах.

Я  не зупинятимуся, після вищезгаданих статей попередньої книги, 
на подробицях цих виступів. Полишаючи збоку деякі невдалі деталі, 
слід визнати, що назагал представники всіх трьох лівих груп у націо
нальному питанні взяли вірний і симпатичний тон.

Найвизначеніше та найенергійніше пролунав він у виступах пред
ставників трудової групи; сама по собі ця лінія —  визнання за всіма 
народностями Росії права на національне самовизначення й автоно
мію — не є, звісно, жодною несподіванкою з  боку цієї групи, і слід 
лише вітати енергію та чіткість її останніх виступів, так само, як і пред
ставників соціально-демократичної групи. Виступи кадетської групи бу
ли відносно слабшими, ніж виступи трудовиків —  не лише якщо мати 
на увазі значно серйозніші сили, якими розпоряджається у четвертій 
Думі партія народної свободи, але й безвідносно, оцінюючи сам зміст 
виголошених промов. Тим більше привертає увагу загальна декларація, 
виголошена давнім вождем партії П.М.М ілюковим:

“Наш принцип встановлено твердо, і кожної миті цей принцип дає 
нам можливість орієнтуватися навіть у складній суперечці. М и завжди 
за свободу, завжди проти примусу й насильства. М и не можемо допо
магати жодній національності порушувати чуже право. В Росії, на Б ал



166 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРОК...

канах, у Царстві Польському ми проти насильної асиміляції і за захист 
прав національної меншини, хоча б і за допомогою держави”*.

Вважаємо ці слова не фразою, кинутою задля красного слівця, не 
гарним жестом, а серйозною декларацією і цінуємо її особливо тому, 
що вона вийшла від П .М .М ілюкова, який досі цілком не виявляв ба
жання ставити національне питання Росії у його повному обсягові й ви
сувати його до чергових завдань своєї партії.

Н і для кого не таємниця, що партія народної свободи, до якої тя
жіє досить значна частина прогресивного великоросійського суспільст
ва та співзвучні елементи з-посеред інших народностей, і яка намагає
ться об’єднати якомога ширші кола таких прогресивних елементів і тому 
заслуговує особливої уваги при врахуванні настроїв прогресивної Росії, 
з огляду на свою екстенсивність відзначалася та відзначається вельми 
широкою амплітудою відмінностей і коливань у поглядах і настроях 
своїх окремих груп із цілої низки питань, у тому числі і з  питання на
ціонального. Полишаючи збоку цілком відвертих поборників “Великої 
Росії” (адже й П .Струве, після всіх своїх виступів, залишається чле
ном цієї партії), ми поруч із людьми, які свято бережуть заповіді ав- 
тономістів-федералістів першої Думи* і є прихильниками вирішення на
ціонального питання у всій його повноті й ширині, бачимо, з  іншого 
боку, групи, які значною мірою ще перебувають під владою пережи
вань старого імперіалізму й централізму, для котрих кожен відступ від 
інтересів “державної могутності” Росії чи “внутрішньої єдності” її, у то
му механічному, елементарному розумінні цього слова, яке знав старий 
режим, —  є malum necessarium [необхідне зло], поступкою, вимуше
ною обставинами й допустимою лише постільки, поскільки обставини 
справді до цього змушують. М и пам’ятаємо теорію про “зрілі” й “не
зрілі” народності, висунуту тим же П .М .М ілкжовим на адресу фракції 
націоналістів-федералістів першої Думи, яка мала пояснити народнос
тям, національні запити котрих визнає конституційно-демократична 
партія, усю невигідність пов’язувати себе з  народностями “незрілими”, 
національні вимоги яких залишаються під питанням і повинні довести 
свою нагальність, перш ніж їх візьмуть до уваги.

Українство тоді належало до переліку, мабуть, дуже незрілих в очах 
кадетських представників цієї групи. З  того часу воно дуже піднеслося 
в їхній оцінці. І українські виступи останніх років, наполегливі нагаду
вання про себе, голоси з місця кадетської партії, які доводили необхід
ність рахуватися з ним, і особисті випадки зустрічі кадетських депутатів 
з  невдоволенням українців щодо кадетської тактики, байдужості до на
ціонального питання і зневажання, зокрема, українських національних
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вимог1 —  усе це змусило представників згаданої групи поглянути на 
українське питання дещо інакше. Згадки про нестерпне становище 
українців Росії, зроблені під час бюджетних дебатів кадетськими ора
торами в загальних виступах (не кажучи про депутатів з  українських 
місцевостей, які своїми виступами на захист українських потреб вико
нували певні зобов’язання перед виборцями-українцями), є показником 
цих нових стосунків. Але для нас питання не закінчується на ставлен
ні кадетських представників до українських запитів спеціально. М и не 
виділяємо вирішення українського питання із загальнішої проблеми пе
ребудови Росії у національній площині —  яка забезпечує свободу 
самовизначення та розвитку її народностей1 2, і з  цієї точки зору радо 
вітаємо заяву П .М .М ілю кова про готовність його партії боротися за 
права національностей проти будь-якої насильної асиміляції, будь-якого 
примусу й насильства “у Росії, на Балканах, у Царстві Польському”, 
як нову стадію в тактиці його партії, симпатичну й цінну з точки зору 
наших спільних цілей.

Звичайно, Балкани тут згадано даремно. Н і П .М .М ілю ков з това
ришами, ні ми не покликані творити балканську політику, і наше став
лення до балканських питань лежить цілком в іншій площині, ніж став
лення до національного питання й національних стосунків у Росії; якщо 
П.М.Мілюков чи інші політичні діячі Росії мають п р а в о  судити й ви
словлюватися щодо національних стосунків на Балканах, як і з  будь- 
якого іншого питання політичного чи суспільного життя Європи, то це 
зовсім не випливає з  позиції представників прогресивної російської пар
тії. Уявлення деяких великоросійських прогресивних кіл, в тому числі й 
групи П .М .М ілюкова, що вони як представники великоросійського на

1 Порівняй обмін промовами між П.М.Мілюковим і представниками місцевої 
української інтелігенції, що відбувся у Катеринославі під час пасхальних вакацій 
(див. “Дніпрові хвилі”, №  9 *  і “Літературно-науковий вістник”, ч. VI, с. 544*).

2 Дозволю нагадати це місце української платформи 1906 р.*: “Вирішення 
українського питання ми не виділяємо із загальнішого питання про перебудову 
держави на засадах рівноправності народностей і країв та національно-територіальної 
автономії, вважаючи вирішення цього питання складовою, інтегральною частиною у 
проблемі перетворення Росії на правову і впорядковану державу. Не визнаючи 
розподілу народностей на “зрілі” й “незрілі”, а національні питання на пекучі й 
непекучі, які мають загостритися перш, ніж їх почнуть розглядати, ми вважаємо 
найближчим завданням парламенту Росії, у зв’язку із забезпеченням особистих прав 
громадянина й організацією місцевого самоуправління на широких демократичних 
засадах, також і встановлення загальноімперськими законами загальних принципів 
забезпечення національного самовизначення та національно-територіального і крайо
вого самоуправління” (“Освобождение России и украинский вопрос”, с. 86).
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роду чи Російської держави, в силу його політичної гегемонії чи різних 
історичних традицій, спеціально покликані керувати життям балкансь- 
ких (чи інших слов’янських) держав і опікуватися їхніми державними, 
династичними й усілякими іншими інтересами, значною мірою є пере
житком різноманітних “історичних завдань Росії”. Натомість забезпе
чення інтересів народів Росії чи її “національної меншості”, як вислов
люється згадана декларація, повинно вважатися необхідним о б о в ’я з 
к о м  кожної партії, яка ставить перед собою завдання сприяти будів
ництву оновленої Росії, особливо партії, яка претендує на таке широке 
представництво прогресивної Росії, як партія конституційно-демокра
тична. Становище зобов’язує.

Переживанням історичних традицій, “історичних прав” видається й 
допущене у наведеній формулі протиставлення комплексові національ
них питань Росії поряд з  Балканами також “Царства Польського”, як 
чогось особливого, обумовленого своїми особливими історичними пра
вами й дипломатичними актами “на відміну від інших” країв і народ
ностей Росії. Визнаючи невідкладність охорони національних інтересів 
польської народності (без шкоди інтересам інших народностей, цілком 
випадково й механічно пов’язаних з  нею в це невдале породження 
європейської дипломатії, зване “Царством Польським”), ми не бачимо 
причин виділяти це із загального складу національного питання* —  за
безпечення національних потреб узагалі всіх народностей Росії, неза
лежно від їхніх історичних прав, дипломатичних хартій чи історичного 
минулого, а відповідно до їхнього сучасного становища, їхніх сучасних 
запитів і потреб —  без шкоди для інтересів інших народностей та їх
нього мирного співіснування1. А  будь-яке трактування національних 
стосунків “Росії” та “Польщі”, як своєрідну домашню справу двох дер
жавностей, котрі передусім мають домовитися і розмежуватися між со
бою (такий мотив звучав у старій програмі конституційно-демократич
ної партії та відлуння його чулися навіть у думських дебатах не лише * і

1 Дозволю собі, знову-таки, навести уривок із нашої платформи*: “Як у всьому 
цьому творчому прогресі (тобто створенні нового політичного, економічного й су
спільного ладу), так і в облаштуванні національних і крайових стосунків ми вважає
мо, що слід виходити з сучасного стану речей, з реальних потреб населення, а не з 
історичних актів і довідок. Необхідно дивитися не назад, а вперед, не враховувати 
старі рахунки, а закладати підвалини майбутнього співіснування і розвитку. Націо
нальне питання повинно вирішуватися не на підставі археографічних джерел, прин
ципів давності чи штучно створених умов переваги, а на реальних фактах сьогодення
і в дусі справжнього демократизму, в інтересах народних мас, які заселяють краї та 
території. І не лише в інтересах їх більшості, але й меншості, яку слід охороняти від 
централізму як провінційного, так і загальнодержавного” (там само, с. 87).
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з холмського питання, але й у найостанніших), ми вважаємо старим 
квасом, несумісним зі справедливою, справді демократичною постанов
кою національного питання.

Якщо виключити ці сторонні додатки, то в наведеній формулі ка
детського лідера залишається те, що повинно слугувати справжнім 
змістом національної політики: здійснення свободи народів Росії, захист 
їх, безвідносно від їхніх розмірів і культурних якостей, від насильниць
кої асиміляції, забезпечення національної культури, самовизначення і 
розвитку не лише їхньою власною самодіяльністю, але й “допомогою 
держави”, усім ладом імперської конституції та імперського законодав
ства.

Чи можемо ми вважати ці принципи регулятором кадетської полі
тики в майбутньому? Чи не залишаться вони випадковим жестом?

Зважаючи на впливову роль кадетської партії серед прогресивних 
кіл Росії, ми щиро бажали б першого —  аби вона, і її вожді переду
сім, пройнялися цілком щиро та глибоко вказаними принципами, —  аби 
представники недержавних народностей відчули в них щирих і непохит
них союзникій, із якими можуть іти до кінця. Але, не піддаючись ілю
зіям, ми гадаємо, що від цієї декларації до такої щирості й перекона
ності тих кіл, про які ми казали, —  дистанція немала, і її можна пройти 
більш-менш успішно та швидко лише за певної моральної підтримки і 
впливу всіх зацікавлених у твердому засвоєнні першопочатків націо
нальної політики справді прогресивними колами Росії. Усі пам’ятають 
численні хитання у тактиці кадетських вождів, їхню схильність рахува
тися з усілякими співвідношеннями даного моменту. М и повинні вра
ховувати наявність у партії елементів, які стоять на вказаних вище, ціл
ком інакших точках зору, і побоювання її вождів —  наткнутися на 
певну опозицію широкій національній програмі серед самого суспільст
ва. Усьому цьому і з  середовища самої партії —  з боку елементів, які 
цілком поділяють національну програму, і з-поза неї —  з  боку всіх, хто 
має можливість стикатися з  представниками партії, обмінюватися дум
ками і впливати на них шляхом різноманітних публічних заяв, шляхом 
преси й просто особистих стосунків, —  слід протиставити впливи по
зитивні, в сенсі необхідності участі щирої, старанної, енергійної у пози
тивному вирішенні національного питання в Росії у всьому його обся
гові й у всій його широті для всіх щирих прихильників оновлення 
Росії, —  навіть в інтересах збереження того державного зв ’язку і єд
ності, які для стількох є альфою й омегою програми оновлення.

У сенсі запровадження, поширення і поглиблення цього переконан
ня про необхідність і невідкладність забезпечення інтересів народностей
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Росії в широких колах великоросійського суспільства і елементів, які до 
них примикають, партія народної свободи може відіграти вельми важ
ливу, видатну роль. Її участь у цій справі, поряд із трудовою групою і 
партією соціально-демократичною, надзвичайно бажана й цінна. І тому, 
повторюю, всі, хто може на неї впливати, повинні докласти всіх зусиль, 
аби підтримати її представників, а особливо її вождів на цьому шляху 
служіння національному питанню Росії, як одній із найважливіших за 
сад її перебудови.
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П Е Р Е Д  О СІН Н ІМ И  З Б О Р А М И  
А К А Д ЕМ ІЧ Н О Ї М ОЛОДІЖ І

Про що маю заговорити, —  забираючи голос на сторінках органу 
галицької академічної молодіжі*, щоб сповнити бажання її редакції, —  
як не про те, що переходить провідним мотивом через усі розмови, 
помічення і гадки членів самої сеї молодіжі і тих людей, які щиро інте- 
ресуються її положенням, її життям, її успіхами і незгодинами —  про 
упадок життя молодіжі, упадок самої молодіжі, що стається все біль
ше явним, страшно явним в останніх часах. О т  і на сторінках попе
реднього числа сього органу одмічено* такі яскраві факти з одної сто
рони, що величезна маса молодіжі пробував весь час на селі, “в 
цілковитім ізолюванні від науки і культурного життя”, і тільки невелич
ка частина має змогу жити постійно у Львові, сім осередку академіч
ного українського життя; з  другого боку, таке, що з 1500 українських 
студентів Австрії передплачує свій студентський орган ледве 60 , а т[о- 
вариств]о “Академічна поміч” —  сей найбільш, здавалось би, живий 
нерв студентського життя, має д е с я т ь  членів. А  заразом приходиться 
сконстатувати, що українська молодіж яко така фактично не існує, вона 
не відчувається як певна сила, як елемент громадського життя, розби
лася, розпорошилася на атоми. Н е тільки ніхто не рахується з  нею нині 
як з національною силою, не тільки не дає вона імпульсів нашому гро
мадському життю, але не чує сили, суцільності, ідейного змісту. Нема 
молодіжі, єсть люди в літах від 19 до 24, що вийшовши з середньої 
школи, якнайскорше спішать перейти ті формальності, які вимагаються 
для кар’єри, для хлібного заняття, і безслідно розпускаються і тонуть 
в сірій масі громадянства, не вносячи туди нічого свіжого, нічого ново
го, що б будило і на нові шляхи штовхало —  того, чого власне ждеть
ся і бажається від молодих поколінь, як джерела неустанного руху, роз- 
вою і поступу.

Таке становище, розуміється, у високій мірі прикре для тих пред
ставників самої молодіжі, в яких живіші громадські і культурні інтере
си, свідомість ваги молодіжі і її обов’язку перед народним життям. 
Прикро мусять вони відчувати свою ролю пустоцвіту, недостачу куль
турного і громадського ґрунту між собою, на котрий могли б положи
ти свої сили, свою працю, і передати, як традицію, як основу дальшої 
праці, дальшим поколінням. Щ е прикріше се явище мусить представ
лятися з  становища загального, народного всім, хто приймає до серця 
інтереси народні, національні. Щ о  внесуть в життя сі сірі, розпороше
ні атоми, не захоплені ніякими культурними, ні громадськими інтере
сами, не одушевлені ніяким ідейним натхненням, живими напрямами і
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течіями, і яке буде життя, коли вони через яких десять літ будуть ста
новити громадянство, суспільність, національне представництво наше?

Десять літ життя галицької академічної молодіжі виповняла бо
ротьба за університет*. Була се справа, безсумнівно, важна, жизнена і 
для академічної молодіжі близька передусім. Але ся боротьба, розу
міється, не могла і не повинна була стати одиноким змістом для неї на 
такий довгий час; вона не могла виповнити її життя цілком, тим біль
ше, що в конкретні форми виливала се тільки хвилями. Тим часом 
перед нею відступили на дальший план всякі інші культурні і громад
ські інтереси, всякі інші справи, інтересування ними стало также урив
ковим, безсистемним, н е о б о в ’я з к о в и м ,  і такі відносини, що могли 
б без великої шкоди бути допущені на якийсь короткий, гострий час 
властивої боротьби, ставали безмірно шкідливими, коли вони протягну
лися на довший час, витворили цілий період в житті нашої молодіжі, 
захопили цілий ряд її поколінь. А  кінець кінцем і сей мотив, сей зміст 
академічного життя відійшов від неї, коли університетська справа пере
йшла в руки політичної репрезентації, і відси пішли роз’яснення, що мо- 
лодіж тільки псує своїми виступами справу, яка стоїть на найкращій до
розі, з  часу на час може бути корисно полагоджена, коли молодіж не 
сполошить її якимсь нетактовним виступом. Кождий виступ приносить 
за собою звичайно сі докори за нетактовність, за знищені перспекти
ви; у власній середині все частіше стало стрічатися зневір’я і розчару
вання, особливо, коли пришилося ходити і кланятися, просячи заступ- 
ства за жертви* сих виступів у тих самих батьків, що кидали докори 
за актуальні виступи. І так, розгубивши по дорозі свої культурні й гро
мадянські інтереси, молодіж все більше чула, як тратить вона і ту 
останню підставу, на якій опиралося її життя, яка об’єднувала її атоми, 
розпорошені, розкидані в хвилі ріжних партійних організацій, в ролі їх 
інвентарю, у власних ріжних хлібодавців, без впливу і без фізіономії.

Останніми часами, коли університетська справа фактично зійшла з 
денного порядку, академічна молодіж до певної міри дала себе захопи
ти високою політикою, тою славною “орієнталістикою”, і останній, лип
невий студентський з ’їзд* пройшов під її знаком —  ухвалилися резо
люції про становище української академічної молодіжі супроти сучасної 
міжнародної політичної ситуації австро-російського напруження, бо
ротьбу з  московськими впливами в союзі з  польськими демократични
ми елементами і т. ін. Т а  трудно сподіватися, щоб ся висока політика 
вивела нашу молодіж з її теперішнього упадку. Поминаючи, що ся 
усильна “орієнтація” в українськім громадянстві взагалі розвинулася го
ловно за чужим прикладом —  дезорієнтованої політичною ситуацією і 
виведеної з  рівноваги суспільності польської, і опирається на дуже сум
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нівних премісах близького і неминучого австро-російського конфлікту, 
приходиться дуже побоюватися, що ся висока політика, отеє ширяння 
в політичній фантастиці, відірване від усякого конкретного ґрунту куль
турної чи громадської діяльності, може тільки далі повести процес за- 
никання серйозного громадського чи культурного усвідомлення, серйоз
них соціальних і духових інтересів серед нашої молодіжі. Боюсь, що 
воно може тільки збільшити те розпорошення духових сил молодіжі, її 
енергії серед хвилевих настроїв і течій, які пускаються між галицьке 
громадянство, тимчасом як черговим завданням всього, що єсть серйоз
ного, живого, діяльного в наших студентських кругах мусить бути ре
акція против сеї атомізації, против сього розпорошення в сірий порох, 
без сліду змітуваний подувами галицької політики. Наша молодіж по
винна знайти себе. Повинна в собі, в своїм нутрі вишукати сили і опор
ні точки для своєї організації —  не формальної тільки організації в 
товариства, комісії і секції, а перетворення в живу, органічну діяльну 
силу, котрою вона перестала бути, а котрою повинна бути всюди —  чи 
то в партійних кругах, до котрих потягне її созвучність провідних по
літичних ідей, чи то в сфері міжпартійній і безпартійній, де знаходить
ся багато такого, що об’єднує всю м о л о д і ж ,  одушевлену громадськи
ми і культурними поступовими інтересами, незалежно від ріжниць в 
поглядах, тому що вона молодіж, тому що містить в собі і повинна міс
тити в собі се могутнє джерело оновлення всього, куди вона входить.

Підчеркую ще раз, що се самовідродження повинно бути зроблене 
самою молодіжжю, її моральною силою, не підданням її під чужу дик
татуру. Я  завсігди був того переконання і зістаюся при нім, що дійсні 
приятелі молодіжі, служачи по своїй змозі потребам молодіжі, ніколи 
не повинні братися за ролю її інструкторів і провідників. Молодіж не 
повинна укладатися в готові вже, вироблені шаблони, іти пробитими 
слідами, насліпо повторяти те, що вже було сказане і показане. Вона 
повинна шукати, повинна на пробнім камені своїх інтелектуальних і мо
ральних вимог провірювати сучасні погляди і принципи, вартості сучас
ного життя. Се можливе, розуміється, тільки при серйозній духовій 
праці, колективній, опертій на спільних ідейних і етичних підставах. 
Вона ослабла останніми часами, а тільки ся серйозна духова праця, під- 
ставова лектура, оперті на ній такі ж  серйозні, свобідні від пози і фрази 
виміни гадок можуть дати підставу під серйозне і критичне відношен
ня до явищ минулого і сучасного життя —  не тільки свого ближчого, 
галицького чи українського, а й ширшого, європейського, в котрім мо
жуть знайти свої провідні напрями представники наших молодих поко
лінь, вступаючи в життя. Розуміється також, що така серйозна духова 
праця можлива взагалі при серйознім погляді на життя і її завдання, на
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відносини одиниці до свого товариства і громадянства —  при певній 
моральній дисципліні, в и х о в а н н і  х а р а к т е р у .  Се очевидно перша 
основа, і всі ті сумні явища, на які нарікають останніми часами живі
ші, серйозніші представники самої молодіжі, мають першою причиною 
отеє ослаблення моральних підстав, котрі легковажено в порівнянні зі 
зверхньою, формальною дисципліною, чисельним зростом сил і так ска
зати нумеричним обчисленням шансів боротьби. А  кінець кінцем при
йшло до того, що всякі навіть зверхні організаційні плани звичайно роз
биваються о брак солідарності між молодіжжю, недостачу духової 
зв ’язі, довір’я до характеру. Зверхня, формальна тресура, готовість ста
витися під партійну чи організаційну команду, на котру звертають 
останніми часами виключну увагу, очевидно, не може заступити сих 
глибших, моральних підстав, без котрих, одначе, неможливий ніякий 
тривкий соціальний рух і успіх. Морально самостійна і непохитна оди
ниця мусить бути першою умовою, доконечним матеріалом для будови 
самостійності народної —  коли плани про неї мають трактуватися дій
сно серйозно. І тільки з такими серйозними моральними і духовними 
основами, з  засобами солідного соціального образовання і духової куль
тури, з живими і неустанними потягами до неї, до неустанної праці не 
тільки над громадянським, але —  передусім —  і над своїм власним 
культурним і моральним досконаленням входячи в життя, наша моло- 
діж вливатиме в нього все нові живі й творчі сили. А  без того —  я 
мало вірю в здійснення кличів нашого національного визволення і роз- 
вою.
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В О БО РО Н І П РАВД И

І
Н а кілька день перед останніми зборами Наукового т[оварист]ва 

ім. Ш евченка, що відбулися 29 червня 1913 року, опинилася в руках 
певних кругів членів того Товариства брошура під заголовком] "П еред 
загальними зборами Н[аукового] т[овариства] ім. Ш евченка”, підписа
на “Комітетом громадського добра”. Брошура вийшла не лише анонім
но*, але й довірочно, на правах рукописі, з застереженням, що “без до
зволу видавця не вільно сього тексту, ні його перекладу ні публікувати 
ані в цілості, ані в виривках, ані у змісті, під карною і цивільною від
повідальністю перед судом”. Брошурка була розіслана тільки деяким 
кругам членів Товариства*, а загалові членів, що прийшли на загальні 
збори, поява її стала відомою вже по отворенні зборів* головою Т ова
риства проф. М.Грушевським і зробила значне вражіння. Я к виявило
ся пізніше з її змісту —  ціль тої анонімної брошури була, власне, в тім, 
аби несподівано заскочити тих членів, котрі її не дістали перед збора
ми, а тим самим зробити неможливим не то що її ближній розгляд і 
дискусію, але просто прочитання, і поставити тих, проти кого вона була 
звернена, в безборонне становище. І дійсно загальні збори відбулися 
після якогось згори уложеного плану, під знаком і в ім’я тої брошури, 
про яку щонайменше половина присутніх нічого не знала перед збора
ми. Не хочемо тут говорити того, що було на самих зборах і в чому 
виявився вплив брошури “Комітету громадського добра” в виборі голо
ви і Виділу Товариства, а звернемо увагу на сам її зміст.

Ціль брошури, висказана в кінцевім її уступі, була: заініціювати 
“основну реформу Товариства in capite et in membris” [в цілому і зокре
ма], т. є. не допустити до поновного вибору старих членів Виділу і 
передовсім самого голови Т[оварист]ва, проф. Грушевського, а відтак 
буцімто розпочати ряд реформ в Т[оварист]ві, починаючи від зміни ста
туту. Очевидно —  кождий член Т[оварист]ва має право бути вибраним 
загальними зборами до управи Т[оварист]вом, і всяка група має право 
ставити з свого боку кандидатів до вибору на виділових і голову. Се яви
ще вповні нормальне і ніхто не може мати претензій, що другого, а не 
його вибрано. Але зовсім ненормальним і негідним муситься назвати 
таку поведінку, коли група яка форсує до Виділу своїх кандидатів, ра
зом з тим старається понизити кандидатів противних, кидаючи на них 
ганебні калюмнії, та переконуючи загал про їх злу волю та нездібність 
управляти Товариством. Таких, власне, способів уживає брошура “К о
мітету народного добра” і серед такого настрою відбулися загальні збо
ри Товариства.
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Брошура, а за нею часть присутніх на загальних зборах старалася 
поставити в стан оскарження довголітнього голову Наук[ового] Т[ова- 
рист]ва ім. Ш евченка проф. Грушевського і, —  що само собою розу
міється —  членів Виділу, яким він проводив за той час і солідарно з 
ними управляв Т[оварист]вом. І не лише той Виділ, який складав звіт 
з  своєї дволітньої діяльності на останніх загальних зборах*, але й всі ті 
Виділи, які функціонували в Товаристві, починаючи від 1902 року*, 
коли в перший раз, як каже брошурка, “було вже у поважної часті чле
нів змагання до санації відносин”. Говоримо про поставлення в стан 
оскарження й Виділів, бо, ясна річ, не лише голова Товариства, але й 
кождоразовий Виділ поносить моральну відповідальність за ведення 
справ Товариства, і солідарно відповідає за всяку неформальність і не
правильність урядування хоч би лише одного члена Виділу. Тим більше 
всі докори і закиди, піднесені супроти голови, трафляють цілий Виділ, 
без якого ухвали, переведеної більшістю голосів, голова не має права 
зробити ніякого важнішого кроку в справах Товариства. О тже, як спів
винні в справі тих “надужить”, які закидає проф. Грушевському згада
на брошура, мусимо й ми, члени уступившого на останніх загальних 
зборах Виділу, сказати своє слово.

П оки перейдемо до розгляду тих закидів —  не можемо з натис
ком не піднести одного моменту, який відноситься не лише до нас, але 
й до всіх попередніх виділових по 1902 році, моменту, який, здавало- 
бися, сам один повинен повалити всі закиди, піднесені в анонімній бро
шурі. Сей момент —  то факт, що всі ті Виділи і голова Т[оварист]ва 
за весь той час діставали абсолюторію від загальних зборів, що біль
шість уступаючих членів була звичайно наново вибирана загальними 
зборами на членів Виділу, що звіти приймалися зборами все майже без 
дискусії і на адресу голови, ані Виділу, не впав ніколи ніякий більш ва
жний закид, крім тих закидів, які підносилися в інтерпеляціях і доти
кали справ зовсім дрібних, канцелярійних. Щ е більше: в актах Т[ова- 
рист]ва переховуються звіти незалежної від Виділу і голови контрольної 
комісії*, зложеної з  трьох людей, які майже без зміни повнили свої 
функції в останніх роках, мали час і змогу не лише приглянутися ближ
че діловодству Товариства, але також увійти у всі найдрібніші його 
справи, сконтролювати всі записки і книги, і виробити собі докладний 
образ адміністрування Товариством. О тже, ті звіти, після сумлінної і 
пильної контролі діловодства не лише не виказували ніяких неформаль
ностей або якої-небудь недбалості з  боку голови і Виділу в веденні 
рправ Т[оварист]ва, а навпаки, з  признанням підносять правильність, 
точність та лад в управі. Звіти  були відчитувані одним з присутніх чле
нів комісії на загальних зборах, збори одноголосно ухвалювали внесен
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ня комісії на абсолюторію Виділові, загал членів був спокіЗний за ін
ституцію, з  повним довір’ям відносився до голови Т[оварист]ва і членів 
Виділу і вибирав їх на дальші два роки. О тже, чому і звідки тепер та
кий раптовний крик, чому аж тепер “Комітет громадського добра” роз
почав свою діяльність, чому аж тепер, в останній хвилі, коли —  як сам 
заявляє на початку брошури —  “многоважна національна інституція 
стоїть над берегом пропасті матеріальної і моральної”, —  той комітет 
завважив ту пропасть, чому аж тепер він відкрив всі ті неформальное- 
ті і злу господарку, яка розпочалася так давно? Чим пояснить “Комі
тет громадського добра”, що за весь той час не підносився ніякий го
лос проти господарки проф. Грушевського і його самоволі не лише з 
боку членів, які з  “Хроніки” знали про всі ухвали Виділу і могли ма
ти поняття про його господарку з  касових звітів, друкованих і розси
ланих щороку, чому ніколи за той час ніхто з  Виділу не запротестував 
проти тої “самоволі” голови, хоч мав повне право і можливість се зро
бити, чому сліду сього нема навіть в протоколах з  засідань Виділу? 
Каже брошура: Виділ мовчав або був сліпо відданий проф. Грушевсь- 
кому, Виділ був силуваний до ухвал головою, переводилося системати
чну його корупцію при помочі ріжних гонорарів, ремунерацій, стипен
дій, він не міг перевести в життя навіть тих ухвал, які перейшли під 
неприсутність голови. Коли так, то се дійсно був ледачий Виділ. Але 
все-таки: де сліди того, що член Виділу, стероризований головою і при
мушений до мовчанки під загрозою “брутальної пімсти” (? ) голови, ро
бив дальший ужиток з  того, виступав з  протестом, з  votum separatum 
[особистою позицією], з  скаргою перед загальними зборами? Д е була 
весь час контрольна комісія, яка прецінь була вповні незалежна від 
проф. Грушевського і могла поставити факти надуживань голови перед 
загальні збори? Чи, може, вона також брала ремунерації і стипендії? 
Чи не бачить “Комітет громадського добра”, що плює в лице не лише 
всім виділовим, але й контрольній комісії, а навіть цілому рядові за 
гальних зборів, коли тепер, по кількох роках говорить про руїнну ро
боту, яка перед тим стрічалася лише з  признанням?! А  на кінець: чи 
навіть останні загальні збори, які прецінь відбулися під знаком брошу
ри “Комітету громадського добра”, під гаслом санації Товариства, чи, 
повторюємо —  бодай ті збори пробували не приймити звіту за остан
ній дволітній період, чи вони не прийняли його без дискусії, чи дали 
нагану контрольній комісії, яка з  признанням піднесла взірцеве діловод
ство й тепер, чи був висунений і осуджений бодай один з  тих “фак
тів”, які наводить брошура?!

На всі ті питання не може відповісти “Комітет громадського доб
ра”. Не може, бо знає, що не міг би відповісти. І вже отой один мо
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мент, вказуючи на грубу протирічність тих всіх фактів з  “фактами”, на
веденими в брошурі, строго осуджує і збиває цілу, з  тонкої павутини 
інсинуацій, клевет та перекручувань сплетену, брошуру.

Коли ж  ближче підійдемо до неї і попробуємо сконтролювати та 
перевірити ті закиди, то побачимо тим більшу їх безосновність та не
правдивість. Зн ов  вистане тільки —  не входячи в подробиці —  при
глянутися тільки “методі” брошури. Порівнюючи наведені в ній факти 
з  “точними” вказівками про день і місяць ухвали (яка має свідчити про 
руїнну роботу проф. Грушевського) з  оригінальними записами в прото
колі, маємо змогу переконатися кождий раз, що ті ухвали передані, 
власне, неточно і невірно, що вони с п е ц і а л ь н о  с т и л і з о в а н і  для 
ужитку брошури, що вони спеціально навіть препаровані в тій цілі, з 
пропущенням місць і моментів, які говорять або зовсім інше або інак
ше; і тільки очима “Комітету громадського добра” і його брошури чи
таючи ті протоколи, можна в них вичитати ті інкриміновані факти. 
Се —  на нашу думку —  справа принципіальної ваги, бо вона пояснює, 
чому контрольна комісія і люди, які стояли близько Т[оварист]ва і ба
чили роботу Виділу і голови Т[оварист]ва, не бачили того, що знайшов 
в книгах “Комітет громадського добра”. Читати автентичні протоколь
ні записки може кождий інакше і кождий інакше може уявляти собі на 
їх підставі образ діловодства, але поминути одно, а підчеркнути друге 
і препарувати на підставі таких викривлених і покалічених “фактів” акт 
оскарження може тільки чоловік злої волі. Цифри, показані в касових 
і других бухгалтерійних книгах, може собі також кождий комбінувати 
на свій лад, але тільки чоловік злої волі може назвати гонорар, зароб
лений за праці, який оплачується кождому співробітникові —  грошем, 
заробленим “на проводі Товариством”, —  тільки такий чоловік буде ті 
цифри многократно побільшувати і заокруглювати для тим страшнішо
го образу справи. Тільки такий не буде бачити і не спитає, навіть про 
документи і рахунки, які в свій час провірялися референтом і були при
йняті до відома Виділом, а які вияснюють ґрунтовно, що не Т[овари- 
ст]во, а проф. Грушевський оплачував кошти видання “Історії”, вида
ваної в Києві поза “Збірником секції істор[ично]-філософічної”, тільки 
він буде говорити про люту опозицію проти голови там, де тої опози
ції не було, він нарешті відмовить права до побираного всіми гонорару 
тому тільки, що хтось добре обезпечений матеріально —  хоч би навіть 
ті гроші не були побрані, а обернені на добродійний фонд. І от з  тако
го недобачування, перекручування і недоговорювання автентичних фак
тів, записок та цифр будується акт оскарження на чоловіка, який з по
свяченням та запалом і доброю вірою в успіх організував Товариство,' 
поставив його на ноги, дбав про його добру славу і виробив йому як
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найкращу опінію в широких сферах навіть чужого наукового світу, ви
ховував щораз нові наукові сили, в скрутний час дбав про здобування 
нових засобів матеріальних і своїм маєтком ризикував за його матері
альну страту, який не жалував часу входити навіть в найменші дрібни
ці діловодства і брав за них відвічальність. Будується той акт тепер, 
коли завдяки йо.го тільки заходам, Товариство могло перетривати щас
ливо загальну фінансову кризу, коли навіть Т[оварист]во могло набу
ти нову каменицю і подбати о приміщення для музею і бібліотеки*, ко
ли поставлені на ноги книгарні в Росії*, сильна опора проти русифікації 
і могуча сила в національнім освідомлюванні мас закордонної України. 
Тепер раптом, коли проф. Грушевський довів Т[оварист]во до стадії, 
в якій воно здібне стати Академією* поруч других слов’янських акаде
мій, коли покриваючи наукові праці Т[оварист]ва своїм іменем, високо 
ставленим і шанованим в кругах чужих учених, здобув їм якнайкращу 
опінію і марку —  тепер навіть ті наукові заслуги його квестіонується 
в брошурі, виданій “Комітетом громадського добра”.

Такий зміст брошури.
Пізнавши її характер і методу, якою вона послугується, а власне 

перекручування, а навіть видумки ріжних “фактів”, ми могли би на тім 
скінчити. Т а  одначе, щоби показати, що ми не боїмося, хоч би най
більш подрібного і критичного розгляду діяльності голови і Виділу, та 
щоби не лишити якогось найменшого сумніву у тих членів, котрі не 
мають ані часу, ані змоги самі сконтролювати на підставі всім доступ
них матеріалів правдивість пороблених брошуркою закидів —  ми пере
глянемо точка за точкою всі закиди, пороблені в тій пасквільній роботі.

З  чистим сумлінням можемо покликатися на той сам матеріал, на 
якому нібито стоїть брошура, а об’єктивний читач, побачивши їх ори
гінальний вигляд, осудить, по чиїм боці правда. І лишиться тільки поза 
тими покаліченими фактами лише та частина брошури без відповіді, яка 
на відповідь не заслугує: се ті безцеремонні епітети, які звернені на ад
ресу проф. Грушевського і його прихильників (яких чейже кождому віль
но мати), грубі і безтактовні напади на його чисто приватні прикмети.

II

Для кращої орієнтації поділимо закиди брошурки на групи. Н асам
перед, отже, займемося такими фактами з діяльності голови і Виділу, 
які вже в своїм заложенні були —  по ідеї авторів пасквілю —  обчис
лені на шкоду Науковому товариству і в результаті не то що шкоду 
принесли, а буцімто поставили Т[оварист]во “над берегом моральної і 
матеріальної руїни”.



180 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ З  ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЗБІРОК...

Зачнім від книгарень за кордоном, заложених, як звичайно, на під
ставі ухвали цілого Виділу.

О тж е, заложення не було зовсім потребою приватною проф. Гр[у- 
шевського], а потребою громадського і культурного життя України. Без 
заложення книгарень українська книжка —  як показав досвід —  не 
могла йти в Росію, тим самим був неможливий якийтнебудь ширший 
просвітньо-культурний рух. Проф. Г[рушевський] особисто витратив 
чимало енергії і коштів, аби книгарню в Києві ввести в життя, а потім 
робив також, що тільки міг, для розвитку, пильнував її без устанку, 
кредитував, давав на виключний склад свої найпочитніші видання. Т ре
ба при тім сказати, що все важніше діялося за згодою і під контролею 
Виділу; кождого півроку присилалися від книгарень рахунки, які апро
бував, розглянувши, референт книгарень і бухгалтер. Т і рахунки зна
ходяться в актах Т[оварист]ва. В 1912 році виїхав референт книгарень 
М.Мочульський для спеціальної ревізії тих книгарень в Києві та Х ар
кові, обревізувавши їх докладно, предложив Виділові докладний звіт на 
письмі з  їх розвою і рахунків. Я к  же після того може брошура говори
ти про неможливість нагляду і контролі? Щ одо коштів, які Товарист
во вложило в ті підприємства, то вони зовсім не виносять “кількадесят 
тисяч корон” (як брошура любить страшити високими сумами!) —  а 
всього на всього по кінець 1912 р. —  6 6 8 6  руб. і 11 коп. =  16982 ко- 
р[он] 72 сот. Але з  тих грошей київська книгарня вложила понад 
6000  руб. на оснування філії лише в Харкові і, очевидно, помимо зис
ків, які має, не може наразі звертати Т[оварист]ву вложеного капіта
лу. В часі ревізії книгарня в Києві мала товару власного на 8396  руб. 
32 коп., а комісового на 54851 руб., як бачимо —  рахунки тих книга
рень можна мати і Т[оварист]во фактично має. Автори брошури гово
рять далі про те, що “приналежність книгарень Т[оварист]ву не опер
та на жаднім правнім акті”, що в разі чого Т[оварист]во мусило б своє 
право власності випроцесовувати”. О тже скажемо, що Товариство, як 
таке, не могло б було дістати концесії на сі підприємства, тому книга
рні за згодою Виділу записані на приватні особи (дд. Ф .Красицького 
і Я .Безкровного), які згодилися дати своє ім’я тільки з  чемності і ко- 
ждої хвилі передадуть свої права, кому Виділ скаже, —  а Вид[авнича] 
спілка, ані “Літературно]-н[ауковий] вістник” ніякого юридичного пра
ва до книгарень не мають. Щ о книгарні не можуть ще звертати вло- 
жених капіталів, се очевидно, бо хоч вони й мають зиск, але знаходять
ся в стані розвитку ще, і жадати від них звороту грошей —  се те саме, 
що ліквідувати їх. Ціль свою національно-культурну вони сповняють 
(що й підчеркував референт у своїм звіті), а про інші способи до осяг
нення сих цілей нема тут що говорити —  “Комітет громадського доб
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ра” нехай доходить тими “іншими", “відповіднішими” і “успішнішими” 
средствами. Тільки дійсно зла воля може робити докори за заложення 
того роду інституції на Україні —  так убогій в легальні форми органі
зації національної свідомості.

Про Видавничу спілку, яка, по словам брошури, так використовує 
Т[оварист]во, мусимо сказати кілька слів окремо. Треба насамперед 
зазначити, що Вид[авнича] спілка, з  практичних мотивів зав’язана як 
реєстрована спілка на уділах, в дійсності від самого початку була під
приємством не меркантильним, а ідейним, мала на меті цілі культурно- 
національні, а не збивання капіталів: дивіденди платила 4 1/ г — 5 % , не 
давала презенційних марок, більша частина директорів не брала ніяких 
ремунерацій, не полювала на сумнівної вартості видання, які приносили 
би великий'зиск. Проф. Г[рушевський] як голова В[идавничої] спілки 
мусив, очевидно, бути заінтересованим в її фінансовім розвитку: вкла
дав деякі фонди, повірені йому, давав свої зайві гроші на вкладкові 
книжечки і на уділи, але великими сумами не був заангажований (весь 
уділовий капітал Спілки довго недоходив до 20 тис., аж в останні роки 
перейшов сю цифру, яка в 1911 р. зросла до 29 тис., в тім половина 
Т[овариства], котре мало покриття тих уділів в виданнях Спілки, за які 
було винно 50000 к[орон]. З  Наук[овим] т[оварист]вом Спілка від са
мого початку була в тісних зносинах, з  кругів Т[оварист]ва вона ви
йшла, ті самі люди засідали в дирекції Спілки і Виділі Т[оварист]ва, 
оба т[оварист]ва робили собі взаїмні вигоди, в чім могли. Спілка, дру
куючи свої видання в друкарні Т[оварист]ва, робила, як скрізь буває, 
в її локалях свою експедицію, і мала своє бюрко; за те вигоджувала 
Т[оварист]ву кредитом, коли тільки могла, “Літ[ературно]-наук[овий] 
вістник”, який перейняла від Т[оварист]ва Спілка в 1905 році* не був 
ніяким дарунком від Т[оварист]ва —  се було весь час видання дефі
цитне. Думку, щоби Т[оварист]во, а властиво, його книгарня закупила 
всі видання Спілки —  піддав в 1908 р. д-р. Ст. Томашівський. Спра
ву обговорювано на Виділі, поки була рішена, управа книгарні розгля
дала її також і вона установила ціну купна. Н а будуче мала Спілка да
вати свої видання книгарні за 50%  і друкувати їх тільки за 
порозумінням з нею і за її згодою, таким способом, властиво, менша 
чи більша видавнича діяльність Спілки залежала, властиво, від книга
рні, яка кермувалася кождоразовим станом книжного ринку. Взагалі і 
управа книгарні, і референт весь час уважали закупно книжок від Спі
лки корисним для Т[оварист]ва. Навіть незадовго перед загальними] 
зборами, коли була на Виділі про се мова, був покликаний на засідан
ня управитель книгарні п. А.Дермаль і дуже гаряче підносив користь 
сих відносин для Т[оварист]ва. Зрештою від самого Т[оварист]ва за 
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лежало і залежить зірвати ті відносини і не приймати видань Спілки. 
Аби документально показати користь тих відносин для Т[оварист]ва, 
подамо такі цифри з  кінця вересня 1913 року:

книгарня Т[оварист]ва одержала всіх книжок від Спілки на суму 
к[орон] —  202.736 36;

видатки книгарні на закупно тих книжок виносять (разом з %
31/Х ІІ.1912) крон —  81.504 13;

отже, ріжниця в користь Т[оварист]ва виносить к[орон] —
121.232 '23.

Коли від тої суми —  121 тисячі відчислимо кругло 80000 к[орон] 
на всякі рабати, магазинування, страти, %  і т. д. —  то все-таки чис
тий зиск книгарні Т[оварист]ва буде виносити 4 0 0 0 0  к [о р о н ], тим ча
сом сама Спілка пересічно заробляє на тім інтересі 10% , часом і стіль
ки ні, впрочім має свої кошти адміністрації. Т а  зрештою умова Спілки 
з Т[оварист]вом була подавана до відома загалу членів аж трьома на
воротами1, була дискутована на загальних зборах (12.5.1909) і прийня
та ними одноголосно до відома.

Автори брошури уважали за відповідне ще витягнути справу газет
ки “Село”. Справа мається так, що на засіданні Виділу 19 жовтня 
1911 р. “поручено київській і харківській книгарні поміщувати постійно 
свої анонси в “Селі”, а на покриття коштів оголошень визначено 
750 руб. річно”. Виділ перевів сю ухвалу уважаючи корисним, щоби за 
кордонні книгарні мали свій популярний тижневик, де би систематично 
давали свої оголошення —  і щоби мати близький контакт українсько
го] громадянства з  галицькою культурою. Сам проф. Г[рушевський], 
хоч багато писав для “Села”, не побираючи гонорару і підтримував йо
го морально своїм співробітництвом —  не був нічим в тій газетці осо
бисто заінтересований, конкуренція “Ради” не входила в плани газети, 
яка була не політичною (як підчеркує брошура), а просвітньо-популяр
ною. Додамо, що ніякої “наукової стипендії для-редактора згаданої га
зетки” Виділ не ухвалював.

Щ одо закидів, в справі наукових органів, то вони звернені не зо
всім по адресу. Професор Груш[евський] відповідати може лише за ті 
наукові органи, які безпосередньо належали до його компетенції. З ага 
лом сі органи мають повну автономію і професор Гр[ушевський] до них 
не вмішувався. Щ о проф. Гр[ушевський] мав задоволення з  бездіяль
ності секцій і комісій цілими роками —  се безпідставна інсинуація, яка 
характеризує радше спосіб думання авторів брошури, бо на чім же се 
вони опирають? П ро те, що наукова організаційна діяльність була біль

1 Див.: “Хроніка” , ч. 36, 37 і 39.
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ше екстенсивна як інтенсивна —  вільно брошурі говорити, що їй подо
бається. Але спростувати треба твердження, що в останні роки дався 
пізнати занепад в Т[оварист]ві навіть щодо скількості видань. П ро на
укову видатність Т[оварист]ва свідчать найкраще отсі цифри, взяті з 
“Хроніки” (яка повинна бути чейже відома авторам брошури!).

В 1907 році вийшло 14 томів в 259 арк. друку, 1908 р. вийшло 15 
томів в 284 арк., 1909 р. вийшло 16 томів в 294  арк., 1910 р. вийшло 
17 томів +  8 зшитків в 340 арк., 1911 р. вийшло 16 томів +  8 т. в 
301 арк., 1912 р. вийшло 18 том. +  8 т. в 312 арк.

Се мова цифр —  і над сею справою нема чого довго розводитися. 
Вони показують не занепад, але розвій наукової роботи в Т[оварист]ві. 
Міністерство найкраще стверджувало ту думку про розвій, признаючи 
майже з кождим роком більші субвенції. Правда, бували хвилево вся
кі зверхні перешкоди, які утруднювали правильність того видавничого 
руху, такі як друкарський чи переплетничий страйк, перебудова дру
карні або її надмірне обтяження друком соймових справоздань або 
шкільних книжок і т. д., але й ті перешкоди не могли привести до упад
ку діяльності Т[оварист]ва.

Н е п р а в д о ю  єсть дальше твердження брошури про “хронічну не- 
виплатність” Т[оварист]ва, до якої довів його проф. Гр[ушевський]. 
Книги виказували все кількатисячну готівку в касі, призначену на по
криття біжучих видатків, а що її не було багато —  се звичайна і нор
мальна річ у всіх просвітньо-гуманітарних інституціях. Векслеві довги 
були, але се не був “останній рятунок”, вони сплачувалися постійно і 
рати не залягали роками, ніколи не було випадку здержання пенсії уря
дникам (що трапляється в інших подібних інституціях) і навіть в часі 
найбільшого напруження виплачувало Т[оварист]во гонорари за праці.

Брошура нічим не підтримує своїх слів про брак кваліфікацій функ
ціонерів Т[оварист]ва, їх недбалості в урядуванні. Цинічні слова про 
непорядок в касі, неупорядкованість фондів і т. д. впрочім —  якби се 
було навіть правда —  то при чім тут проф. Гр[ушевський], референт 
наукових справ Т[оварист]ва? Я к  говорити про вину, то лише того, ко
му повірена була дана галузь господарства, а референт, напримір, дру
карні, книгарні і т. д., мали широку свободу і були залежні тільки від 
Виділу, а не від голови. Сам проф. Груш[евський] як голова робив, що 
до нього належало. Н а Виділі чи на загальних зборах він порушував 
ту чи іншу справу, потребу урегулювання її. П ро брак відповідного ма
газину для видань Т[оварист]ва говорилося не раз на Виділі, зараз на 
весні с[ього] р[оку] були пороблені старим Виділом приготування, що
би магазин перенести до новозакупленої камениці, але перед загальни
ми зборами не можна було довести тої справи до кінця.
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Збираючи разом все сказане про діяльність проф. Гр[ушевського] 
в Т[оварист]ві, брошура заперечує які-небудь заслуги його для Т[ова- 
рист]ва, говорить про великі матеріальні і моральні шкоди, які при
чинив він Т[оварист]ву за час свого головства. Брошура навіть обви
нувачує проф. Гр[ушевського], що він розвіяв мрії українського] грома
дянства на свою Академію наук, бо, мовляв, своїх фондів на те нема, 
а правительство ніколи не згодиться дати такий титул Т[оварист]ву, 
п о к и  б у д е  п р о ф .  Г р [ у ш е в с ь к и й ]  головою.  Звідки про се зна
ють автори брошури? Т а  ж, власне, за останніх 10 літ Т[оварист]во 
пішло в своїм розвитку так далеко, що виробило собі навіть опінію до 
певної міри академії, хоч без титулу. Коли проф. Гр[ушевський] пуб
лічно (див. “Літ[ературно]-наук[овий] вістник”, 1911, кн. X I) заговорив 
про сю справу* і наші посли (К.Левицький, Є.Олесницький) порушили 
її перед міністром] просвіти і намісником —  відповідь була вповні при
хильна, як се чули навіть виділові без послів —  і питання стало акту
альним, близьким до здійснення. Про се свідчать також найкраще від
зиви про Т[оварист]во. Посеред чужих навіть кругів, численні похвальні 
рецензії видань Т[оварист]ва, поміщені в найріжнородніших чужих фа
хових органах, —  свідчить лист академіка Шахматова*, оповіщений пуб
лічно, а нарешті факт, що міродайні правительствені сфери признали 
справу перетворення Т[оварист]ва в Академію наук справою черговою.

Щ о ж  доточить адміністраційної діяльності голови і Виділу, то про 
неї свідчить найкраще се, що вона стрічалася досі з  признанням зага
лу членів Т[оварист]ва на загальних зборах —  що більше, знайшлася 
господарка Виділу признання і в правительствених кругах. Найліпшим 
доказом того признання були не тільки щорічно признавані, але і по
стійно підвищувані державні і краєві субсидії, які дійшли в 1912 р. до 
висото 39000  к[орон]*. Крім того, як відомо, правительство признало 
Т[оварист]ву доволі високу, як на наші відносини, надзвичайну субси
дію, першу рату якої в сумі 30000 к[орон]. Т[оварист]во одержало в 
сім році*. А  прецінь те не можна сказати, щоби правительство ріши
лося дати значну субвенцію якому-небудь товариству, не переконавши
ся наперед про правильність господарки Виділу. А  найкращою —  на 
нашу думку —  пробою адміністраційної діяльності голови і Виділу, а 
заразом фінансової витривалості Т[оварист]ва була відома загальна фі
нансова криза в Галичині в 1912 р., яку Т[оварист]во витримало, не 
зважаючи на купно камениці за 400  000 к[орон]!* А  1912 рік, як ві
домо, повалив не одну інституцію —  і то фінансову, яка не витрачує 
грошей на непродуктивні в матеріальнім значінні наукові справи.

Очевидна річ —  гроші сі не лежали в касі і се не було наслідком 
злої господарки Виділу, а власне наслідком його старань, аби якнай
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більше продуктивною та екстенсивною зробити діяльність Т[оварис- 
т]ва. Разом зі збільшуванням фондів збільшувалися й інституції Т о 
вариства: розширювалося книгарню, заложено 3 книгарні в Росії, за- 
куповано нові машини для друкарні і переплетні, збільшувано бюджет 
бібліотеки і музею, —  а сам бюджет видавництв Т[оварист]ва пере
йшов в 1912 році 95000  корон!

Таким чином про якусь хоробу, яка нищила би ту першорядну ін
ституцію, нема найменшої рації говорити —  тим менше єсть рації в 
тривоженні громадського сумління.

Навпаки, можна ствердити, що довір’я громадянства до людей, які 
вели Товариство ім. Ш евч[енка], а на чолі котрих стояв до останніх 
загальних зборів проф. Грушевський —  вповні оправдане. Тимчасом 
брошура в полемічнім розгоні проти проф. Гр[ушевського] не вагається 
кинути грубу клевету на членів Виділів, коли говорить про них, як про 
сліпе знаряддя в руках голови, що вони були лиш такими людьми, які 
сліпо йшли під диктат проф. Груш[евського], постійно мовчали і поки
вували лише головами. Х то може сказати, що такі члени Виділу як 
дир. І.Громницький, К.Паньківський, д-р К.Студинський, К .Бандрів- 
ський, І.Ясеницький, д-р І.Макух, д-р Гарматій і ін. з  давніших Виді
лів, або д-р І.Ф ранко, д-р В.Охримович, інж. Г.Пежанський, М .М о- 
чульський, Ос.Роздольський, д-р Ів.Раковський, В.Гнатюк і т. д. з  
останнього Виділу не були люди поважані, самостійні, що се були прос
ті фігуранти, які не розумілися на справах і могли тільки мовчати й по
кивувати головами? В величезній більшості члени останнього Виділу 
засідали в попередніх цілий ряд літ, проти них не підносилися протес
ти на загальних] зборах, їх діяльність знаходила повне признання 
контрольної комісії і загальних зборів. Але що найцікавіше, і в Виділі, 
вибранім на останніх загальних зборах, засідають переважно люди, що 
були в попередніх Виділах, оклеветаних брошурою: д-р В.Охримович, 
д-р. Ст. Томашівський, інж. Мудрак, д-р І.Раковський, Ф .Колесса. 
Чи й вони були здібні лише до покивування головами? А  коли вони 
бачили лише самоволю, автократизм голови, його нерозважну господа
рку —  то, може, протестували, закладали votum separatum, домагалися 
ревізії, відкликалися до загальних] зборів? Того всього не було, отже 
видно, господарка не була вже така зла. Зрештою, навіть на останніх 
загальних] зборах, де більшість учасників мала брошуру “К[омітету] 
громадського] добра”, не піднесено проти них ніякого закиду, без дис
кусії прийнято справоздання і внесення контрольної комісії на абсолю- 
торію, вибрано наново ту саму комісію.

Щ одо у р я д н и к і в  Т[оварист]ва в Виділі, то їх участь не була 
наслідком яких-небудь протизаконних змагань проф. Гр[ушевського],
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справу сю обмірковано не раз на загальних] зборах Т[оварист]ва, які 
в урядниках виділових не бачили ніякої шкоди для Т[оварист]ва. Н а
впаки, щоби усунути всякі сумніви щодо права урядників засідати в 
Виділі, загальні збори 12.V .1909 р.* на внесення д-ра В.Бачинського, 
піддержане д-ром Охримовичем, одноголосно ухвалили, що “станови
ще урядника не стоїть перешкодою для вибору його до Виділу Това
риства”. Зрештою, справа не представляється так страшно, як сього 
хоче брошурка. І так, напр., в останнім Виділі на 14 членів Виділу з 
урядників один тільки був виділовим —  а maximum бувало два уряд
ники виділовими. О тже, не тільки, що урядники ніколи не становили 
більшості, а навіть скільки-небудь значної меншості. При тім се були 
звичайно люди з науковими кваліфікаціями, а навіть дійсні члени. І то 
ще сказати: не вибирав же урядників до Виділу голова, а на се була 
вільна воля зборів: хоч вибирати, хоч ні.

III
Перейдім до так сказати беззглядної супремації проф. Грушевсько- 

го в Т[оварист]ві, а в консеквенції сього незакономірної його адмініс- 
траційної діяльності, яка йшла в напрямі ділання шкоди Т[оварист]ву 
і... в напрямі заробітків. Проф. Грушевський перевагу в Т[оварист]ві 
здобув, як виходить з  брошури, відповідно прикроєним статутом і уне- 
важннв якісь благі реформи з 1901—1902 рр.

Статут 1902—1904 рр.* не був особистою справою його, він був 
прийнятий по довгих дебатах і виміні гадок, навіть при агітації посто- 
ронніх людей. Інституція повновластей не була ніякою новиною в тім 
статуті, вона була ще в статуті з  1898 року (§  25. Див.: “Записки”, 
т. 24, ст. 9 ) і мусив бути для ближчої зв ’язі заграничних членів з Т о 
вариством1. Щ одо д в о л і т н і х  з б о р і в ,  які вв.ів статут 1904 року, то 
се зовсім спеціальність Т[оварист]ва і брошурі нема чого відкликатися 
аж до статутів академій. Т[оварист]во “Просвіта” при останній зміні 
завело у себе також таку практику, видно, заг[альні] зб[ори] “Просві
ти” признали її за добру.

Тепер приступаємо до щораз більших і безпардонних клевет бро
шури.

1 Треба сказати при сім, що при 150—200 членах Т[оварист]ва тих 10—20 за
граничних повновластей не можуть мати значнішої ролі і рішати про вислід зборів, 
коли місцеві члени дійсно зборами заінтересовані. Чи тими повновластями розпоря- 
джає проф. Груш[евський], показали се найкраще останні заг[альні] збори, де чле
ни “опозиції” проти проф. Гр[ушевського] мали повновласті.
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Брошура пише: “В рр. 1894—1897 проф. Г[рушевський] був лише 
науковим референтом Т[оварист]ва; ставши головою Т[оварист]ва 
(1897), взяв він у свої руки всю а д м і н і с т р а ц і й н у  власть у Т[ова- 
рист]ві та держить її —  з маленькою перервою в 1901—1902 рр.* —  
до нинішнього дня”. Одно слово, Т[оварист]во стало приватною влас
ністю проф. Гр[ушевського] —  на се треба пригадати “К[омітету] 
громадського] д[обра]” ряд фактів, які він промовчує. О тже, проф. 
Гр[ушевський] був референтом видань Т[оварист]ва і завідував його 
науковими справами не лише перед 1897 р., але й потім, як голова. Т о  
був його постійний реферат, зв ’язаний з  головством. Зате  а д м і н і с т -  
р а ц і й н і  р е ф е р а т и  д о  н ь о г о  не  н а л е ж а л и ,  вони були в ру
ках поодиноких референтів в Виділі (референти друкарні і переплетні, 
книгарні, камениць, магазину). Тим самим не міг і не реферував всіх 
справ, як каже брошура. З  початку до 1902 р. проф. Гр[ушевський] 
обчислював лише гонорари, але потім передав се теж референтові. Я к 
референт видавництв він держався тої думки, що всі засоби Т[оварис- 
т]ва повинні служити головній цілі Т[оварист]ва —  науковому розви
ткові. Зате правда, що проф. Груш[евський] не раз помагав адмініст
рації, давав почин до уліпшень, звертав увагу на потребу нормального 
функціонування і розвитку адміністрації. Тим самим н е п р а в д о ю  є, 
що за час свого головства проф. Грушевський свідомо не давав ніякої 
ініціативи в напрямі упорядкування Т[оварист]ва, контрольної акції, не 
перестерігав ніколи перед нерозважними кроками і навіть противився 
їм. Протоколи Виділу, “Хроніка” Т[оварист]ва і його промови на за 
гальних зборах говорять зовсім що інше, як брошура. Стверджуємо, що 
проф. Груш[евський] ургував завсіди навіть в останній час контролера, 
аби переводив контролю діловодства та здав справу з  фінансового ста
ну Т[оварист]ва, що наставав, аби референт книгарень поїхав до Росії 
і зревізував тамошні книгарні.

Брошура, зрештою, сама не знає чого хоче, підносячи з відтінком 
злоби заходи проф. Гр[ушевського] для здобуття більших субвенцій* 
Т[оварист]ву. Х іба се був гріх голови Т[оварист]ва, коли він за посе
редництвом парламентарної репрезентації старався о більші субвенції 
Т[оварист]ву і хіба наші посли робили й о м у  ласку? Щ о ж  до зага
льного напряму господарки —  то кождоразовий Виділ і заг[альні] збо
ри одобряли її, маючи повне право і змогу сказати своє veto, коли би 
та діяльність була шкідлива. Зрештою, сама брошура говорить про 
“широку автономію” друкарні і переплетні, які мали повну волю розви
ватися поруч з книгарнями, а се, власне, найважніші галузі господарс
тва Т[оварист]ва. Я к  же сей факт погодити з тим, що брошура гово
рить про “автократизм” проф. Груш[евського]?
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Т а  при тім сама брошура говорить про ухвали Виділу, переведені 
всупереч бажанням проф. Гр[ушевського], або в його неприсутності, 
про галузі адміністрації Т[оварист]ва вповні від нього незалежні. Я к 
же тут можна говорити про якусь самоволю. Правда, брошура пише 
про люту помсту за се голови, але нехай наведе бодай один факт, що 
котрийсь з  виділових потерпів коли за се, що мав свою думку. І що ж 
голова міг зробити кому-небудь з  тих людей.

Найкомічніше, що брошура, з  одного боку, твердить про “коруп
цію” урядників, а з  другого —  говорить про неприхильне становище 
голови до їх домагань.

Т а  одно і друге неправда. В справі урегулювання становища уряд
ників проф. Груш[евський] займав прихильне становище —  держався 
того погляду, що треба урегулювати становище всіх урядників централі, 
що не є прецінь “корупцією”.

Таким чином, слова про “низькі інтриги”, “терор”, “брутальну по
мсту” і т. д. можна звернути авторам брошури.

Перейдім до фактів, що нібито ілюструють хибну господарку в 
Т[оварист]ві. О тж е все, що говорить брошура про “переношення зна
чних частин аґенд Т[оварист]ва поза границі Галичини” (видань, під
приємств “сумнівної вартості”), вимагає від початку до кінця спросту
вання. Починаючи від 1906 р., потреба перенесення деяких видань на 
російську] Україну, отворення книгарень і взагалі тісніший контакт з 
російською ] Україною були проф. Гр[ушевським] не раз підношені і 
вияснювані на Виділі, на загальних зборах, навіть на скликаній ad hoc 
[з цього приводу] нараді членів (восени 1906 року). Се справа вели
кої принципіально!' ваги і знаходила спочуття коли не у всіх, то у біль
шості членів Виділу. Треба було запобігти небезпечній розколині, яка 
зарисовувалася між духовим життям України і Галичини з  хвилею, ко
ли в Росії повіяло весною, і Україна ставала на'власні ноги, треба бу
ло знейтралізувати фатальні наслідки заборони російським] правитель- 
ством ввозити до Росії укр[аїнські] видання, забезпечити контакт і 
вплив Наук[ового] т[оварист]ва ім. Ш [евченка] на цілій Україні. Акція 
ся не була така легка і не така приємна, давала багато турбот і заво
дів, і проф. Гр[ушевський] міг мати лише те вдоволення, що ся праця 
не пішла намарно. І не робив її потайки, аби укритися перед ухом і 
оком Виділу, а одверто на підставі ухвал Виділу, інформуючи Виділ 
про все, пильнуючи, аби нові підприємства на Україні (книгарні) вика
зувалися перед Виділом рахунками і справозданнями, сам наглядав їх і 
домагався контролі Виділу на місці.

Вершком злоби авторів брошури єсть представлення ролі спасите
ля Т[оварист]ва, яку буцімто захотів заграти проф. Груш[евський], да-
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ючи позичку Т[оварист]ву в грудні 1912 р., і тому мусимо докладно 
той прецедент розказати. О тже, Т[оварист]во потребувало гроші не 
“наслідком звісної господарки”, а просить тому, що літом 1912 р. за 
купило каменицю при ул. Чарнецького, ч. 24 за суму 400  000 к[орон]. 
Зробило се під натиском громадянських і посольських кругів, які обі
цяли, що міністерство своєю субвенцією покриє ціну купна, а тим ча
сом українські кредитові інституції дадуть кредит. Найгарячіше висту
пали за тим купном на Виділі м[іж] і[ншим] і члени теперішнього 
Виділу. Проф. Гр[ушевський] був все в резерві, не маючи гарантій від 
послів, а Т[оварист]во не мало зайвих грошей на купно. Вкінці Виділ 
рішився на купно супроти закидів, що він не користає з  такої нагоди. 
Але восени прийшла відома загальна фінансова криза, Т[оварист]во не 
могло добути на час від правительства грошей на сплату короткотермі
нових векслевих довгів, і опинилося дійсно в тяжкім положенні. Тоді 
проф. Груш[евський] скористав з  своїх зв ’язків і впливу на Україні, аби 
дістати позичку н а  д о в ш и й  ч а с  на невисокий процент. Н е затаю
вав він зовсім надії Т[оварист]ва на міністеріальну субвенцію —  як 
пише брошура, —  але ся надія не могла нічого помогти, бо гроші по
трібні були зараз. О тже, певна особа згодилася позичити Т[оварист]ву 
250 000 к[орон] на 4 1 / 2 %  (зглядно 4 1 / 2 % ) ;  не бажаючи виступати 
особисто, вона поручила заряд сим капіталом шести особам, одною з 
котрих був і проф. Гр[ушевський]. В акті, списанім з  Т[оварист]вом 
(підписанім виділовими п. п. М.Мочульським, О.Роздольським і С .То- 
машівським), виразно сказано, що розпоряджати сею позичкою можуть 
заступники жертводавця тільки колективно в числі трьох найменш; ні
хто з них —  отже й проф. Гр[ушевський] —  не має права і не може 
особисто розпоряджати ніякою частиною позички. Т[оварист]во має 
еквівалент сеї позички в камениці, котрої половину ціни купна покри
то сею позичкою, а амортизувати її мусить міністеріальна субвенція, ко
трої перша рата —  50000 к[орон] —  прийшла Т[оварист]ву щ о й н о  
літом 1913 р., отже, в рік по купні. О тже, “порятунок” з  тої позич
ки був дійсно порятунком, а проф. Гр[ушевський] о скілько був спа
сителей, то не тому, щоби любувався в таких ролях, а просто тому, що 
уважав за потрібне поробити всі можливі старання, аби визволити Т [о - 
варист]во з безнадійної ситуації, спричиненої не ним!

І, власне, виєднання позички 250 000 к[орон] в часах, коли в бан
ках трудно було кому-небудь позичити 200 к[орон] —  позички на та
кий нечувано вигідний %  (котрий, зрештою, теж призначений на на
ціональні цілі), кождий безсторонній чоловік може вважати тільки за 
велику заслугу проф. Гр[ушевського] перед Т[оварист]вом. Робити ж 
за се докори можуть тільки люди злої волі.
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Я к  автори брошури несумлінно обходяться з  правдою, показує дане 
нами пояснення факту, що університетська фондація в заряді Т[оварис- 
т]ва, Пелехіна не ввійшла в життя, в чому очевидно обвинувачується 
проф. Гр[ушевський]. О тже, треба сказати, що проф. Гр[ушевський] 
здавна робив всі можливі старання, аби доходи з тої фондації (поки на
ступила би можливість уфундувати катедру хірургії ім. П.Пелехіна —  
як хотів фундатор) оберталися на стипендії. Пелехін був згодився на 
се спочатку, відтак послухав, одначе, інших людей, змінив свою гадку, 
виступив з  дуже складним планом уживання тих грошей, а заразом за
жадав, щоб се була фондація офіціальна. Виділ на се не приставав, про 
се не було двох гадок і навіть в н а й н о в і ш і м  В и д і л і ,  коли ся спра
ва в присутності проф. Гр[ушевського] була піднесена —  д-р. В.Охри- 
мович виступив речником того давнього погляду Виділу. О тже, в сій 
справі не було ніякої особистої волі проф. Гр[ушевського] і він не може 
відповідати за неї. Впрочім, хто був в останніх роках виділовим Т[ова- 
рист]ва, знає добре, чи страшив проф. Гр[ушевський] австрійським 
правительством, що воно фондацію віддасть полякам, коли вона стане 
публічною; знає також, чи прокураторів скарбу не взяла вже була тої 
справи в свої руки і Т[оварист]во мусило рятуватися від неї в адміні- 
страційнім трибуналі в Відні!

Але в своїх клеветах на проф. Гр[ушевського] “Ком[ітет] гром ад 
ського] добра” забажав використати накінець “найсильніший” атут, який 
на необізнаних з  справами Т[оварист]ва може мати найбільше переко
нуючу силу. Він рішив заглянути в кишеню проф. Гр[ушевськом]у по
рахувати всі зиски, які тягнув він весь час з  Т[оварист]ва. Я к скрізь, 
так і тут автори брошури перехвалюються тим, що все ними сказане 
“може бути кождої хвилі доказане” цифрами і фактами, з  яких вони 
вибирають тільки дещо, мовляв, “з технічних причин”. Метода дійсно 
характеристична для авторів, вони готові все доказати, але найбільші 
обвинувачення їх голослівні і опираються на клеветах та інсинуаціях, а 
то просто на видумках.

Постараємося їх виручити в поданні фактів.
Перший “факт”. Брошура говорить про те, що проф. Гр[ушевсь- 

кий] зрікся своїх авторських гонорарів в користь Т[оварист]ва, за що 
заг[альні] збори іменували його почесним членом. Інтересно, що наво
дячи досить часто всякі дати засідань Виділу і протоколи, —  тут на 
доказ сього твердження вона не знайшла нічого. Одинокий “доказ” — 
се цитата із статті проф. Гр[ушевського] в “Ділі” з  1898 р.* Але, влас
не, з  тої цитати виходить ясно, що проф. Гр[ушевський] не зрікався 
свого права до гонорарів, які йому припадали як співробітникові чи ре
дакторові видань Т[оварист]ва на підставі загального цінника. І вираз
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но пише там проф. Гр[ушевський], що “признані деякі ремунерації я 
обертав досі на користь самого Т[оварист]ва або стипендії від нього 
ж”!! Гонорування праці співробітників, се ж  звичайна річ, ніяка інсти
туція, така, як Т[оварист]во, не може стояти, не оплачуючи наукової 
праці співробітників. Заставши вже сей принцип і в Наук[овім] т[ова- 
рист]ві ім. Ш [евченка], проф. Гр[ушевський] тим спокійніше мав пра
во не зрікатися своїх гонорарів. А  що був добре матеріально ситуований, 
то не обертав своїх гонорарів на прожиток, але на справи національно- 
корисні і гонорари з перших літ пішли, головно, на стипендійний фонд в 
Т[оварист]ві, який і досі там зістається. П о гонорари дальших років, 
не побрані в свій час, зголосився проф. Гр[ушевський] в маю 1902 ро
ку*, референт К.Паньківський обчислив їх тоді на к[орон] 8400, проф. 
Гр[ушевський] знизив ту суму до 7000 і вона була йому ухвалена Ви
ділом, на якому при голосуванні не було самого проф. Гр[ушевського]1. 
Гроші сі призначив проф. Гр[ушевський] на видавничі цілі і вони піш- 
ли на видання німецького передовсім перекладу Історії * та на другі 
літературні потреби. Гонорари проф. Грушевського від 1902 р., про які 
брошура говорить, йшли на жертви на ріжні національні цілі, на підпи
рання української штуки, на закупно виробів гуцульських артистів, ма
лярських творів, на цілі видавничі, як російські твори публіцистичні 
(“Освобождение России и украинский вопрос”) або наукові (переклад 
“Киевская Русь”, “История козачества” і ін.). П о запискам і ордерам 
проф. Гр[ушевського], передаваним до каси, могли би були виробити 
собі погляд автори брошури до того, куди й кому йшли ті гроші. 1 * з

1 Брошура злобно і невірно представляє сей момент, говорячи: “Коли проф. 
Гр[ушевський] почув себе достаточно сильним в Т[оварист]ві (після реформи ста
туту в напрямі заведення повновластей)” . Власне, в той час відносини його до Ви
ділу були досить напружені, а повновласті були вже в статуті з  1898 р. (новий ухва
лено в 1904 р.). Брошура пише про засідання Виділу з  дня 15 мая 1902: 
“Предложив він Виділові рахунок на всі непобрані гонорари по кінець 1901 р. в сумі 
понад 8000 к[орон]. Тодішні члени Виділу остовпіли і по завзятій опозиції були та
ки примушені мінім[альною] більшістю признати голові 7000 к[орон]. Як точно все 
автори брошури знають! А  от в протоколі того всього нема!* Відки автори брошу
ри взяли, що проф. Гр[ушевський] зажадав понад 8000, а Виділ ухвалив 7000, ко
ли було так, що сам проф. Гр[ушевський] обнизив суму на 1400 к[орон], “умисно
з огляду на якісь можливі сумніви” , —  як звучить його тодішня заява! Звідки ав
тори знають про завзяту опозицію і про остовпілість Виділу, коли за внесенням 
К.Паньківського, як референта тої справи, голосували без ніякої опозиції: п. п. 
І.Верхратський, К.Паньківський, В.Гнатюк, д-р. Гарматій, а І.Громницький як 
предсідатель підніс сумнів, чи належить се до компетенції Виділу (а не загальних] 
зборів) ухвалювати виплату гонорару за попередні роки!? Се характеристичне, як 
автори читали протоколи і як вони толкують собі ухвали Виділу.
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Зрештою, хоч як здібні автори брошури з правила перекручувати 
факти, самі признають, про все, що доточить гонорарів проф. Гр[ушев- 
ського] “хоч як характеристичне, з  формального боку досить правиль
не”. Думаємо, що не лише з  формального боку, але й з  кождого ін
шого вповні правильне, а характеристичне непобирання гонорарів, а 
бажання авторів заглядати до чужої кишені і думати про те, куди піш
ли ті гроші. А  що як би проф. Гр[ушевський] дійсно ховав с в о ї  гроші 
до кишені чи складав їх на проценти в банку?! Чи мав би хто право 
робити йому з того закид? Ніколи проф. Гр[ушевський] не жадав для 
себе гонорарів вищих, як признавав цінник для кождого співробітника; 
ніколи не форсував своїх праць, оставляючи на боці другі праці, до ча
су, коли буде місце. Надзвичайних ремунерацій за свої праці не брав, 
гонорари обчисляв не він, а той, кому се поручив Виділ. Найвищий 
гонорар за аркуш розвідки платиться тепер 80 к[орон] —  чи не мав 
би проф. Гр[ушевський] місця заробити по 250 к[орон] за аркуш (як 
платять російські журнали), коли би заробкування було його інтересом. 
Впрочім, найбільша сума доходів проф. Гр[ушевського] з  гонорарів за 
участь у виданнях Т[оварист]ва —  се гонорар за редакцію 110 томів 
“Записок”! А  той гонорар разом з коректою виносив все (хоч цінник в 
інших пунктах змінявся й був підвищуваний) 10+3 к[орон]! Але за те 
зредагування 110 томів!! Стягання співробітників і праць, переписка, 
справлювання скриптів, мови, сліпання над коректою! Х то знає сю ро
боту, знає, що вона коштує, що значить проредактувати тих кілька ти
сяч аркушів друку! І той не буде обслинювати та зогиджувати такого 
скромного заробітку за таку каторжну працю. Але автори, маючи повну 
змогу довідатися докладно з книг Т[оварист]ва про заробітки проф. 
Гр[ушевського], чомусь не хочуть ближче обчисляти тої суми. Здається, 
не з  лінивства. Н е зробили сього, бо в натурі клеветника лежить нахил 
тікати від всього, що може його довести до правди. В данім випадку 
було авторам брошури далеко “зручніше” голослівно сказати, що проф. 
Гр[ушевський] на самих “Записках” заробив, “рахуючи скромно, кіль
кадесят тисяч корон”. Відтак брошура подасть свої “равеляції” про те, 
скільки проф. Гр[ушевський] заробив на своїй “Історії”, відтак ще де
що виссе з  пальця і при кінці брошури напише вже, що він “на своїм 
проводі в Т[оварист]ві заробив не менше, як 100 000  корон”. П рав
да —  ефект, бажаний для клеветника, єсть! Забудеться при кінці, що 
гонорар за праці побирати кождий міг і той, хто не проводив Т[ова- 
рист]вом (єсть люди, які щонайменше і у г  раза побирали більше гоно
рарів з  Т[оварист]ва, як проф. Гр[ушевський]), а зробиться 100 000 
к[орон] з  проводу Т[оварист]вом.
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Але почислимо те, чого не хотів почислити “Ком[ітет] Громадсько
го] добра” і назвемо суму заробітків проф. Гр[ушевського] в Т[оварис- 
т]ві. О тже, счисливши все, що знаходиться на конті гонорарів проф. 
Гр[ушевського] в головній книзі Т[оварист]ва (а се записано правиль
но, як признає сама брошура), маємо такі цифри:

Рік 1902 побрано гонорару к[орон] 8384 і; в 1903 —  к[орон] 
3020; в 1904 —  к[орон] 1.444 09; в 1905 —  к[орон] 1.821*60 в 
1906 —  к[орон] 1000; в 1907 —  к[орон] 1900; в 1908 —  к[орон] 
1350; в 1909 —  к[орон] 1450; в 1910 —  к[орон] 1.517*60; в 1911 —  
к[орон] 507*32; в 1912 —  к[орон] 600; в 19132 —  к[орон] 1627. Р а 
зом — к[орон] 24.621*61.

Отеє весь заробіток проф. Гр[ушевського] на Т[оварист]ві. З а р о 
біток, за котрий проф. Гр[ушевський] дав Т[оварист]ву: 110 томів “З а 
писок”, редагуючи їх і містячи цілий ряд наукових праць і масу рецен
зій, 7 томів капітальної “Історії України-Руси”, “Ж ерела до істор[ії] 
Укр[аїни]-Руси” і зредагування перших томів “Етнографічного] збір
ника”, не числячи вже іншої роботи для Т[оварист]ва, яка була полу
чена з обов’язками постійного референта видань і голови Т[оварист]ва. 
Поділивши се на 16 літ, в котрих проф. Гр[ушевський] був головою Т [о- 
варист]ва, маємо пересічну річну суму його заробітків —  к[орон]  
1.538 81. Порівняймо тепер ту суму з  тим, що дійсно люди заробляють 
по українських] інституціях і поза ними, і тоді будемо мати правдиву 
думку про “заробок” проф. Гр[ушевського] —  і то за яку працю!

Але тих гонорарів і їх фактичної суми не хотіли вишукувати авто
ри брошури —  вони погналися обчисляти що інше, зарібки проф. 
Гр[ушевського] “ще цікавішим” способом, а власне, зарібки на “Історії 
України-Руси”. Т ут кульмінаційна точка брошури. Спинимося на ній 
докладніше.

При томах 1—4 брошура коротко спинюється, говорить тільки за 
гально про те, як скоро вони вичерпувалися і як проф. Гр[ушевський] 
видавав другий наклад своїм коштом, маючи всякі полегші в друкарні. 
Отже.

Сі томи, як і пізніші, друкувалися наперед в “Збірнику істор[ично-] 
філос[офічної] секції”, в скількості, призначеній для збірників секції. Сі 
томи розходилися пересічно по 5 літах, Т[оварист]во мало з  них ту ко
ристь, що частина накладу покривалася з  їх розпродажі, чого звичай
но не буває при інших публікаціях, які розходяться в розпродажі ску
по — і не обтяжувалися магазини. Щ одо грубих опустів в друкарні

1 В тім —  7000, ухвалених Виділом 15 мая 1902 за попередні роки.
2 Рахуючи до загальних зборів 29 червня 1913.

g М. Грушевський. т. З
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без відома Виділу —  то треба сказати, що друкувалася “Історія” на 
підставі умов, які друкарня робить самостійно з  усякими партіями на 
підставі загального цінника. Чи і оскілько інтратне було для самого 
проф. Гр[ушевського] видання власним накладом тих томів “Історії”, 
про се не можемо знати, як не можуть знати про се автори брошури. 
Знаємо тільки, що першого тому в 1904 р. було друковано 1200 прим., 
ІІ-го тому друковано в 1905 р. 1800 прим., ІІІ-го т[ому] з  1905 р. —  
1800 прим., 4-го —  стільки ж, знаємо тільки, що сі томи не розійшли
ся і проф. Гр[ушевський], як не стратив, то певно не заробив. Цікаво, 
що брошурка інтересується “Історією Укр[аїни]” настільки, наскільки 
бачить в ній “заробіток”.

Але сі перші 4  томи не звернули на себе такої особливої уваги 
авторів брошури. “Дивні практики” вони добачують аж з 5-им томом. 
М оже й, дивні для авторів брошури, але для нас ще дивніші ті їх каль
куляції і вложені в них злобні клевети, які дозволяють їм обертати все, 
зроблене для Т[оварист]ва проф. Гр[ушевським] в добрій вірі, проти 
нього —  і навіть покликуватися на ухвали Виділу, в той сам час, як ті 
ухвали можуть одно тільки доказувати: що ті “дивні практики” проф. 
Гр[ушевського] були вповні легальні і опиралися ні на чому іншому, 
тільки на взаїмнім довір’ї проф. Гр[ушевського] і членів Т[оварист]ва. 
Коли яка-небудь інституція вроді Т[оварист]ва позволяє спеціально ух
валою зробити одному з  співробітників більше число відбиток власним 
коштом, н е  п о т р у ч у ю ч и  з а  се  г о н о р а р у  —  то се уважається 
за річ зовсім правильну і нормальну. Коли ж  проф. Гр[ушевський] по
просив Виділ дозволу (12.IV .1905) зробити для себе і своїм коштом 
900  відбиток 5-го тому своєї “Історії” (із “Збірника іст[орично-]філ[о- 
софічної] секції”) і з р і к с я  до того гонорару (який брошура обчисляє 
на 2000 к[орон]) —  то тут автори брошури бачуть “дивну практику”. 
Цікава річ: сама брошура підносить, що Виділ згодився на сю “прак
тику”, як на свого роду “корисну для Т[оварист]ва трансакцію”. Коли 
так, то чого ж  більше треба? Т а  авторів болить, що проф. Гр[ушевсь- 
кий] забагато заробив —  після їх обчислення кругло 4000  к[орон]? 
Ану почислім ще раз: ідеальний заробіток по розпродажі всіх 850 прим. 
5-го тому, які дістав проф. Гр[ушевський], виносив би —  по відчис
ленні 2 5 %  рабату книгарням —  3600 к[орон]. Але тут єсть і гонорар 
за 43 арк[уші] друку —  якого зрікся проф. Гр[ушевський]. А  коли 
взяти під увагу, що з того тому в 1913 р. лишилося нерозпроданих ко
ло 350 прим. —  то де той заробок?

Тепер про V I том, при котрім проф. Гр[ушевський] знов зрікся го
норару. Том сей друкувався в Києві, при нових обставинах. Се було в 
часі загальної акції в напрямі розширення діяльності і впливів Т[ова-
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рист]ва на російській] Україні, акції, диктованої загальнонаціональна 
ми мотивами і веденої спільними силами і коштами Т[оварист]ва [імені] 
Шевченка і Видавничої спілки. V I том “Історії” був одною з  перших 
наукових книжок, друкованих на новому ґрунті, вислано спеціального 
зецера і коректора для ведення видань. Правда, видатки Т[оварист]ва 
при сім і при V II т[омі] збільшилися дещо, але вони вповні покрива
лися зреченням проф. Грушевського гонорару за 5 — 6 томи.

Тому Ѵ І-Г О  друкувалося всього 2000  (recte [точніше] 2034 ), з  того 
Т[оварист]во дістало 600 , а проф. Груш[евський] —  1434 прим. Сам 
проф. Гр[ушевський] платив за машину, папір і брошурування своїх 
примірників, рахунки з  друкарнею і фабрикою паперу велися окремо 
для Т[оварист]ва і окремо для проф. Гр[ушевського], чого доказом від
повідні документи в канцелярії Т[оварист]ва. Зайш ла тільки одна по
милка —  в рахунку видань Т[оварист]ва за 1907—1908 рр. (в  “Х ро
ніці”) вставлено рахунок цілого накладу, 2000 прим., хоч в дійсності 
Т[оварист]во заплатило лише за своїх 600 , на що є рахунок, як ска
зано. Відкрили її автори брошури, але не спитали про сей факт, кого 
треба і не розслідили, бо розслід не лежав в їх інтересі1. Треба сказа
ти про заробітки проф. Гр[ушевського] і при сім томі... О тж е, проф. 
Гр[ушевський] зобов’язався продавати свої відбитки тільки через кни
гарні Т[оварист]ва. Наслідок того такий, що з  6  т. “Історії” в 1913 р. 
було проданих всього 150 прим. проф. Гр[ушевським], що не покриває 
навіть відбитки, про гонорар вже не говорячи.

Тому при V II томі проф. Груш[евський] вже не зрікав своїх прав 
до гонорару, а друкував його на умовах загального цінника, діставши 
право від Виділу зробити відбитки, в якім числі буде вважати за від
повідне. (Зн ов  згадаємо, що для розпродажі своїх примірників] має 
Т[оварист]во свої книгарні), а при V II т., часть І, згадав лише, що бу
де друкувати на умовах попереднього тому щодо відбиток. Друковані 
сі томи в числі 2000  прим., з  чого Т[оварист]ву з  V II тому припало 
600, а з  V III —  400  (recte 420  прим.), а то тому, що на внесення 
д-ра С.Томашівського висоту накладу “Збірника” зменшено. Друк 1 ч. 
VIII тому укінчено перед загальними] зборами, тому рахунки ще не 
були предложені Виділові з  Києва.

Щ одо замітки брошури, що до Львова не приходить повне число 
примірників “Історії”, то треба сказати, що з  Києва відбувається екс

1 Брошура, говорячи про тих 2000 прим., виданих буцімто коштом самого Т [о- 
варист]ва, не може здержатися від того, щоб не кинути ще одної інсинуації по до
розі. Вона пише: “Кілько він понад то друкував своїм коштом —  невідомо” . Ні, ві
домо. На се є урядове джерело, звідки можна про се довідатися: “Книжная 
летопись” , яка нотує докладно висоту накладу кождої книжки і брошури в Росії.
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педиція членам і інституціям в Росії на адреси, уділені канцелярією 
Т[оварист]ва зі Львова, тому до Львова приходять не всі примірники, 
а й з  присиланих дуже мало йде до магазину, бо більшість йде просто 
до книгарні.

Такі то “дивні практики” робив проф. Гр[ушевський] з  своєю “Іс
торією” і так “використовував” Т[оварист]во. Надзвичайно інтересне 
те місце в брошурі, де говориться, що «видавання “Іст[орії] Укр[аїни]- 
Руси”, книжки, задля своєї величини і змісту не дуже приступної для 
широких кругів, —  отже, нерентовної (у  найкультурніших народів ав
тори аналогічних праць, навіть з  науковою вартістю без порівняння 
більшого, як у проф. Гр[ушевського], нераз задоволені, як не мусять 
доплачувати до видання), стало дуже інтратним підприємством для ав
тора». Автори брошури обчислюють навіть доходи проф. Гр[ушевсько- 
го] з  того підприємства на десятки тисяч корон, але не пояснюють яким 
способом може нерентовне видавництво —  як вони самі доказують —  
принести такі величезні доходи. Такий tric [трюк] їм не перший раз в 
брошурі трапляється. Зрештою, хоч би був і заробив, то не на Т[ова- 
рист]ві, а на своїй праці.

Видання німецького перекладу “Історії” не заніціював проф. Гр[у- 
шевський], а предложив його перейняти на себе Т[оварист]ву д-р 
Ст. Томашівський, навіть без порозуміння з  проф. Гр[ушевським]. К о
ли Виділ заявив згоду, член Виділу проф. О.Роздольський взяв на се
бе переклад —  Виділ ухвалив йому кредит на се. Все діялося за відо
містю і згодою Виділу, хоч не все було протоколоване.

Видання “О черка” в німецькій мові предложене було Виділові на
перед і за згодою Виділу взявся до перекладу д. Роздольський. З  ува
ги на те, що проф. Гр[ушевський] мусив книгу приспособити для німе
цького видання і вести коректу, він запропонував і мав повне право 
запропонувати Виділові признати йому 15%  з ціни книги, в міру її 
розпродажі. Ніхто не заявив в тім ніякого сумніву і се прийнято одно
голосно.

Видання російського перекладу 7 т. “Історії” нічим не нарушує пре
стижу українського видання, воно виразно означене, як переклад. Кон
куренції українському] виданню творити теж не може, бо воно при
значене для зовсім інших кругів і розпродаж українського] видання 
запевнена. Впрочім, Виділ дістав від проф. Гр[ушевського] заяву, що 
коли б видання Т[оварист]ва мало дійсно не розійтися через переклад, 
то він готовий відкупити ті нерозпродані примірники за звичайним кни- 
гарським опустом.

Н а закінчення, одначе, подають автори брошури ще один “подібний 
факт”. Ф акт той такий, що проф. Гр[ушевський], будучи в 1908 р. в
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Петербурзі “у своїх приватних та наукових цілях”, робив притім захо
ди в міністерстві фінансів, аби не побирано мита від українських] кни
жок з Галичини —  і відтак зажадав від Т[оварист]ва звороту коштів 
3 0 0  к[орон] .  О тж е, для своїх приватних справ їхав проф. Гр[ушевсь- 
кий] до П етербурга] не раз; покриття своїх наукових подорожей, роб
лених для Т[оварист]ва, не жадав ніколи від Виділу. Тих 300 к[орон] 
взяв проф. Гр[ушевський] від Т[оварист]ва —  перший і останній 
раз —  не за те, а за кількаразові подорожі до Петербурга і Києва в 
с п р а в і  з н е с е н н я  м и т а  і з а л о ж е н н я  к н и г а р н і  —  почина
ючи ще з 1906 року. Всякий, хто знає бодай приблизний кошт таких 
подорожей в справах Т[оварист]ва, може сказати, чи тих 300 к[орон] 
були дійсним відшкодуванням для проф. Гр[ушевського]. Але брошурі 
того факту треба було, аби зараз потім пустити таку клевету: “Бачи
мо, отже, що проф. Гр[ушевський] нічого не робить для Т[оварист]ва 
без соленої зарплати”. А  відтак далі: “Ч и в такім разі дивно, що проф. 
Гр[ушевськиіУ —  як впевняють знавці —  з а р о б и в  на своїм прово
ді в Н[ауковім] т[оварист]ві ім. Ш [евченка] вже не менше, як 100 000 
к[орон]”! Х то хоче, хай вірить.

Автори брошурки, показуючи свою всесторонність і виганьбивши 
проф. Грушевського за його адміністраційну діяльність в Науковім то
варистві, накидаються притім питомим собі способом на діяльність, ім’я 
і значіння проф. Грушевського і поза сферою справ Товариства. Через 
те ми вже не як бувші виділові, а просто як люди доброї волі і грома
дяни, шануючи і високо цінячи його виїмково великі заслуги для нашої 
національної справи, вважаємо своїм обов’язком хоч кількома словами 
відповісти на ті ганебні наскоки брошурки на добре ім’я проф. Грушев- 
ського.

Безіменний “Комітет громадського добра”, відмалювавши відповід
но до своїх цілей проф. Грушевського, як адміністратора, добирається 
теж до його наукової діяльності і значіння. “Комітет”, бачите, боїться, 
щоби громадянство, з  огляду на наукові заслуги і авторитет вченого, не 
простило проф. Грушевському його “гріхів” як адміністратора. Дурниця 
все те, —  говорить “Комітет”, —  який він там вчений! Таку репута
цію здобув собі проф. Грушевський тільки “майстерною авторекламою 
і умінням вивищити себе коштом других”. А  раз проф. Гр[ушевський] 
сам не учений, то як редаговані ним видання Т[оварист]ва могли бути 
науковими. І дійсно, на думку учених авторів брошури, поміщувані в 
виданнях Т[оварист]ва праці являються “незрілими, безвартними а на
віть скандальними!” Я к  бачимо —  не перший, зрештою, раз —  бро
шурка, націлившися на ненависного їй проф. Гр[ушевського], обкидує 
болотом ціле Т[оварист]во.
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Щ о ж, з  ученими авторами брошурки ми в сім збірнім писанні по
лемізувати не будемо? М и вкажемо тільки на одну скромну обставину: 
проф. Гр[ушевського] вибрали Польська і Чеська академії наук своїм 
членом, Російська академія нагороджувала його праці почесними премія
ми, Харківський університет дав йому титул доктора honoris causa 
[почесного доктора]. Невже се також було наслідком “автореклами”? 
Про те, яку опінію мають наукові видавництва нашого Т[оварист]ва між 
чужими, ми вже згадували.

Брошурка старається вмовити в читачів, що проф. Гр[ушевський] 
старається відчужити закордонну Україну від Галичини! Але хто ж, 
спитаємо з черги ми, вложив більше пращ і заходів для сполуки оби- 
двох частин політично роз’єднаних нашого народу? А дже ж  ніхто 
інший, як власне проф. Гр[ушевський] старався і дійсно багато успів в 
витворенні тої сполуки, одиноко можливим і одиноко вартісним спосо
бом, с п і л ь н о ю ,  к у л ь т у р н о ю  р о б о т о ю  обидвох частин нашого 
народу, витворюючи с п і л ь н і  т е р е н и  для такої праці. З а  те, влас
не, змагання творити при помочі Т[оварист]ва спільний ґрунт для пра
ці з  закордонною Україною посипалися на проф. Гр[ушевського] тяж 
кі закиди з  боку самих же авторів брошури, котрі, як ми се показали, 
докорили йому, що він багато підприємств Т[оварист]ва старався пе
ренести на Україну?

Т ак  чим же проф. Гр[ушевський] відчужував Україну? “Ненавис
тю” (!) до Галичини, —  відповідають автори брошури. Ненавистю до 
тої Галичини, котрої суспільність, як твердять автори, обсипала проф. 
Гр[ушевського] “найвищими почестями” і мало що його не укоронува- 
ла! Полишаючи на боці ті почесті, яких, мабуть, не так то вже дуже 
багато, —  запитаємо знову авторів брошури: хто ж  більше від проф. 
Гр[ушевського] причинився до прославлення Галичини серед чужих і 
своїх, за що навіть серед своїх стрічався з  закидами безкритичного “га- 
личанства”. Х т о  в своїй і головно в чужій (передовсім в російській) 
пресі написав ст ільки похвальних статей про Галичину, хто нареш
ті проголосив Галичину і ут вердив за  нею н азву  і значіння “укра
їнського П ’єм он т у”? Ш ирокій публіці невідомо, що те все зробив 
проф. Г р[ у  шевський ] х. І коли що Галичині в очах чужих і закордон
них українців псувало добру славу, то, власне, того роду брошурки, як 
“Комітету громадського добра” і того роду способи боротьби, якими 
послугується згадана брошура. Автори брошури на доказ “ненависті” 
до Галичини не вміють нічого більше навести, крім книжки проф. Гр[у- 1

1 З а  відомостями Київського губернського жандармського управління цієї фрази 
в рукописі М.Грушевського не було. —  У  поряд.
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шевського] “Наша політика”*. Х то читав сю книжку, знає, що в ній 
нема ніякого паплюження ані Галичини, ані тим менше поодиноких 
осіб, бо там нікого навіть не названо, є тільки річева критика тільки 
одного з  проявів місцевого життя, парламентарної і соймової політики 
і то репрезентації одної тільки партії. Значить проф. Гр[ушевський], 
критикуючи політику, зробив тільки се, що вільно кождому членові су
спільності, а навіть членові даної партії. Т а  се, власне, одно з найваж- 
ніших місць в брошурі, бо воно вказує unde ігае [звідки ненависть] на 
проф. Гр[ушевського]. Правда, “Комітет гром[адського] добра”, спо- 
стерігши, що проговорився, спішить заперечити, що мотивів його бро
шури не належить шукати на політичнім ґрунті. В такім разі, чого ж  
він розводиться на сю тему. Н а се самохіть насувається відповідь: ні
чого перечити —  “и Т ы  отъ Галилеи, ибо бесѣда твоя явѣ тя творить”. 
А коли се так, то чи не думають автори брошури, що вони своєю пуб
лікацією, кинувши світло на деякі дороги, якими ходить “наша політи
ка”, зробили більше шкоди політиці, ніж інкримінована книжка проф. 
Гр[ушевсько]го? Се одно.

Друге, “Комітет гром[адського] добра”, обкидуючи болотом адмі
ністрацію Наук[ового] т[оварист]ва, кинув тим самим підозріння на ці
лий ряд виділів і людей, що працювали спільно з проф. Гр[ушевським], 
дальше відмовляючи проф. Гр[ушевсько]му титулу і значіння ученого 
при тій нагоді, як ми бачили, кинув клевету на всю наукову діяльність 
Т[оварист]ва, заперечуючи науковий характер його публікацій. Н ареш 
ті, “Комітет громадського добра” старається осмішити цілу галицьку 
українську суспільність. Бо чи суспільність, котра такого кругом чор
ного чоловіка, що приносить сором (!) національному імені, обсипала 
найвищими почестями, а навіть легко сказати! —  готова була того 
чоловіка укоронувати —  чи така, кажемо, суспільність сама не прино
сила б сорому “національному імені”? Т а  ми так зле не думаємо про 
нашу суспільність. Коли що на неї і кидає тінь, то, власне, можливість 
існування перед неї того роду людей, які зважуються на такі літератур
ні продукти, як брошура “Комітету громадського добра”.
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Н О ВІ ГА С Л А

Посеред гнітючих вражень останніх місяців, посеред звісток про 
помсту, якою бюрократія ознаменувала свій конфлікт з  громадською 
думкою на ґрунті кривавого наклепу, підбадьорливими нотами прозву
чали на рубежі нового року голоси вчительських дебатів, що відбува
лися на двох петербурзьких з ’їздах*. Цілком несподівано серед цієї 
задушливої націоналістичної атмосфери вони пролунали, мов звуки фан
фари, що сповіщає прихід нової раті борців за культурне й суспільне 
визволення. Із темних сіл, із глухих хуторів, у яких вихор останньої лік
відації, здавалося, знищив будь-який помисел, будь-який подих вільної 
думки, вихопивши й відкинувши геть усе, що не схилило свої голови 
перед тріумфальною ходою “заспокоєння”, вийшли наяв нові кадри, — 
самовіддані, які не спиняються перед жертвами задля того, аби вияви
ти явно своє сповідання.

Поборники вільної школи, які не миряться зі служінням вказівкам 
керівних сфер, обстоюють повну свободу навчання не лише з  розмаї
тих політичних міркувань, але й з  усіх класових, практичних, узагалі 
будь-яких “сторонніх” стосовно справи освіти міркувань, вони цілком 
чітко підкреслили водночас нерозривний зв ’язок цього визволення шко
ли зі звільненням суспільства взагалі, з  його самоврядуванням, децен
тралізацією і звільненням від усіляких обмежень життя національного 
та крайового. Слабкі сторони цих з ’їздів, які свідчили про неорганізо
ваність учасників, про брак певної твердої програми та планомірності в 
їхніх прагненнях, лише сильніше підкреслили стихійний, безпосередній 
характер цих поглядів і настроїв, що випливають, очевидно, не з гото
вої, нав’язаної ззовні програми, а з  самої глибини життя, не з  розумо
вих, логічних побудов, а з  тайників глибших, емоційних, підсвідомих, 
що не завжди встигали втілитися у певні теоретичні форми. Ц е свідчи
ло про могутні сили, які визрівали в глибинах'суспільства, про прихо
вані в ньому невичерпні можливості, про те, що, за словами поета,

І неситий не виоре 
Н а дні моря поля,
Не скує душі живої 
І слова живого —
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.

Водночас від будь-якого уважного спостерігача не могла сховатися 
та обставина, що однією із найжиттєвіших ділянок, —  чи навіть най- 
життєвішою ділянкою, де розвивається це “святе невдоволення”, цей 
могутній потяг до вільного життя, вільної культури, вільної ш коли,---
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є сфера неросійського національного життя —  національних прагнень 
недержавних народностей до звільнення від тяжкого гніту нинішнього 
націоналістичного курсу й створення форм необмеженого національно
го розвитку, гарантій національної свободи.

Для тих, ще дуже численних, представників ліберальних настроїв, 
для котрих будь-які національні прагнення є одним із проявів реакцій
ності й обскурантизму, осередком винятковості й шовінізму, це був 
дуже повчальний урок, який доводив необхідність уважніше пригляда
тися до різних категорій національних прагнень, аби відділити цілком 
чітко націоналізм агресивний, що прагне утвердити своє виняткове па
нування ціною поневолення, політичного, культурного чи економічного, 
іншої народності —  придушення її життя, її прагнень до вільного й не
обмеженого руху, —  та націоналізм прогресивний, який відстоює від 
сторонніх посягань і тиску національне життя свого національного се
редовища, який не зазіхає на чужі сили й засоби і тому дбає про за 
хист і забезпечення свого національного життя, свого національного іс
нування на загальних гарантіях необмеженого існування та розвитку, на 
убезпеченні від політики насильств і загарбань, захисті слабких від екс
плуатації їх сильнішими —  на ґрунті історичних набутків цих останніх 
чи фактичної їх переваги.

На цих з ’їздах, у головному осередкові національного питання —  
неросійській секції з ’їзду вчителів* —  концентрувався цей прогресив
ний націоналізм і дав змогу достатньо з ’ясувати собі його фізіономію 
кожному уважному спостерігачеві. Цей націоналізм нерозривно пов’я 
зав свою справу зі справою визволення Росії, з  гарантіями її політич
ної та суспільної свободи, її демократизації і децентралізації, на ній ба
зував надії на здійснення своїх цілей, але разом з тим цілком чітко 
ставить цьому визволенню низку вимог у сфері національного й крайо
вого життя, без здійснення яких саме воно, це визволення, залишилось 
би однобічним і неповним, формою без змісту в очах не лише пред
ставників цих національних прагнень недержавних народностей, але й 
усіх, хто з ’ясував собі значення вирішення національних і крайових проб
лем до загальної проблеми політичної та суспільної перебудови Росії.

Несподівана, ніким не аранжована, досить стихійна і дещо безлад
на демонстрація цього неросійського націоналізму повинна була зайвий 
раз показати всім, кому справді близькі інтереси цієї перебудови, яке 
значення у загальному завданні можуть мати ці прогресивні неросійські 
національні течії в тому разі, якщо вони будуть справді міцно пов’яза
ні й координовані з  цим завданням. Тоді як у прогресивних колах ве
ликоросійського суспільства протягом останніх років, безумовно, від
значається зростання аполітизму під впливом посилюваної реакції та 
розчарування в конституційних гаслах, висунутих у переддумський пе
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ріод, і всі спроби пожвавити політичну енергію, гальванізувати послаб
лену увагу кричущим фактом сваволі й беззаконня розбиваються об 
глибоку втому й пасивність цього суспільства, —  в колах неросійських 
помітно зовсім інше.

Саме це й продемонструвала "неросійська секція” .
Прагнення досягнути спільних політичних гарантій живиться і під

тримується тут спеціальним роздратуванням проти національного гніту, 
невдоволенням, викликаним вторгненнями офіційного централізму, офіцій
ної народності в найінтимніші сфери національного життя, підвищеним 
збудженням, викликаним порушенням найсвященніших народних тради
цій, зневажанням святая святих народного життя. Тут немає мови про 
втому чи розчарування, —  енергія не вичерпана, вона ще й не зачеплена.

Національне питання досі відсували у другу чергу; на цьому напо
лягали представники прогресивних і ліберальних течій, які вели перед у 
боротьбі за політичне визволення, і перед їхніми настійними вимогами 
відступили носії національних прагнень.

А ле ця поступливість не може тривати без кінця, вона повинна ви
черпуватися врешті-решт —  і вона починає вичерпуватися. Перелік не
державних національностей зростає —  не лише в графі старого режи
му, але й у графі ліберального централізму. Д о останнього висувають 
також найповажніші претензії та звинувачення у нехтуванні національ
ним питанням, у неуважному ставленні до потреб і бід країв і народів, 
у замовчуванні їхніх вимог і прагнень.

Усе це дуже серйозно. Врешті-решт перед представниками всеро
сійського визволення стоїть дилема: чи базуватися у подальшій тактиці 
на цих національно-крайових течіях, чи мати їх проти себе. Рано чи піз
но цей вибір слід зробити. Т е, що лунало на петербурзькому з ’їзді, — 
одне з  дуже виразних нагадувань, одне з  серйозних попереджень. 
Я  бачу, що для деяких представників прогресивної великоросійської 
думки це стає зрозумілим. А  чи для багатьох —  це питання. В усякому 
разі урок петербурзького з ’їзду не повинен минути для них марно.

І ще один, —  слід його вказати.
Дуже багатьом вирішення національного питання в Росії видається 

якоюсь bellum omnium contra omnes [війна всіх проти всіх]. Народнос
ті, у яких вбачають хижих і людожерних звірів, сидять тепер у кліт
ках, замкнутих не лише нинішнім режимом, а й пануванням єдиної дер
жавної культури, загальнодержавної мови, усім централістичним ладом. 
Якщо їх із цих кліток випустити, як міркують унітаристи, ці звірі най
перше кинуться один на одного, і тут почнеться така національна су
тичка, що, мовляв, страшно й подумати. Петербурзька неросійська сек
ція стала красномовним протестом проти подібних уявлень.
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Представники різних неросійських народностей зібралися разом, 
точніше —  їх зібрала постанова організаційного комітету —  і зовсім не 
займаючись пожиранням один одного чи суперечками про майбутнє 
паювання, висували одні за одними цілком аналогічні вимоги, підтри
мували дуже старанно один одного й висували спільні формули вирі
шення питання про національну школу в рамках загального вирішення 
національних і крайових потреб.

Звичайно, не слід перебільшувати цю гармонію і будувати перс
пективи національної ідилії в майбутньому. Серед національностей 
Росії існують свої спірні ділянки, спірні питання, свої тертя і загост
рення. Але їх, з  іншого боку, не потрібно й роздувати і показувати 
національні стосунки у вигляді безнадійно заплутаного клубка: плута
нини не так багато, і вона жодним чином не спроможна сплутати все 
питання, якщо, звісно, його не сплутуватиме хтось зумисно, спеціаль
но сіючи ворожнечу й нацьковуючи одну народність супроти іншої» 
надаючи підтримку одним проти інших, аби роз’єднати і змішати цю 
національну фалангу. Спільні інтереси народностей врешті-решт на
стільки великі, що перед ними повинні замовкнути їхні міжособистіс- 
ні незгоди, якщо інші, не замішані в даному окремому питанні, але 
зацікавлені у сприятливому вирішенні загальніших проблем, постара
ються своїм впливом, своїм тиском, нарешті, послабити ці міжособис- 
тісні загострення.

Неросійська секція знову-таки на одному окремому питанні, —  
шкільному —  продемонструвала, —  на мою думку, достатньо вдало, —  
необхідність співробітництва недержавних народностей для здійснення 
їхніх національних потреб. Разом із тим вона показала, яке значення 
може мати це співробітництво, ця н а ц і о н а л ь н а  к о о п е р а ц і я  не 
лише для вирішення самого національного питання, але й далеко за  його, 
межами. Я  далекий від думки якимось чином перебільшувати реальне, 
практичне значення цього з ’їзду, —  воно, безумовно, дуже невелике. 
Та симптоматичне значення його дуже серйозне, і я гадаю, що цей 
симптом посеред інших, що виявилися останнім часом, відповідним чи
ном узяли до уваги пильні спостерігачі сучасного життя.

Це життя висуває з  усією безсумнівністю нові кадри борців за ви
зволення і дає нові гасла, які можуть об’єднати їх із представниками 
старого визволення. Заплющувати очі на цей факт було б загибеллю 
для цих останніх. Майбуття визволення вимагає найсерйознішого вра
хування цих симптомів, перегляду старих програм і включення до них 
цих вимог, які так потужно висуває життя серед цього зовнішнього 
уявного застою.

Сподіваємося, що вони будуть враховані.
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Р А З  Д О БРО М  Н А Л И Т Е  С Е Р Ц Е

Сумно справляємо ми Великдень останніми роками. Торік ховали 
Коцюбинського*. Тепер в Велику суботу провели ми до останнього 
спочинку Володимира Юстиновича Лозинського*. Сьогодня йдемо 
провести Костянтина Петровича Михальчука, і гірке почуття огортає 
нас, коли серед радісних співів вплітається зловіще: “П ом’яни, Госпо
ди, усопшого” нашого товариша і друга.

Цим разом провожаемо одного з  останніх уже людей, що зв ’язу
вали нашу добу з  старим українством —  початками київського руху 
1850—60-х  рр., зав’язками української громади, гуртком Антоновича 
і Рильського. Костянтин Петрович був останній активний член цеї 
плеяди*, що доніс до наших часів, до останніх хвиль свого життя, на 
протязі цілого п’ятдесятиліття той огонь, що запалився в серцях нашої 
молодіжі правобічної, в тих гімназіальних і університетських громадках 
в 1850-х рр.*, в момент великого перелому в політичнім і громадськім 
житті Росії.

Народолюбство і національна свідомість, культ народного життя, 
народного духу, народного слова, і бажання вибороти людське місце 
для цього народу —  його культури, мови, всеї його індивідуальності 
серед світової культури, світового життя —  ці настрої, поривання і пла
ни, опанувавши тоді цю славну молодіж, послужили провідною зорею 
їм потім на ціле життя.

Х то знав трохи ближче Костянтина Петровича, не міг без глибо
кого поважання і пієтизму бачити цю теплу любов і безмежну відда
ність “раз добром налитого серця” для українства, його успіхів і роз- 
вою.

З  такою безпосередністю відзивався він на кожний щирий почин, 
на кожний успіх, на кожну можливість в сфері української ідеї в усіх 
перипетіях свого многотрудного життя —  аж до останніх літ, і нехиб
но вів свою борозну на українській ниві, не переможений ні тяжкою 
хворобою, ні життєвими пригодами.

В славній плеяді київській, що положила міцні підстави україно
знавству своїми працями 1870—1880 рр., Костянтин Петрович взяв на 
себе досліди над мовою* —  цим сакраментом української національної 
ідеї, і завдяки своїм здібностям і великій силі волі він в обставинах, 
менше всього придатних для таких занять, виніс свою дисципліну на 
висоту сучасної науки. Ц ей бухгалтер київського товариства “пивова- 
ренного завода , котрому незалежні , політичні перешкоди не дали 
змоги навіть одержати університетського диплому*, вмів зайняти місце 
в перших рядах слов’янської філології і високо держав прапор україн
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ської науки до самої своєї смерті, поважаний як першорядний автори
тет серед спеціалістів. Після Потебні і, крім Потебні, українське сло
во не мало, мабуть, рівного йому знавця, лінгвіста-мислителя, котрого 
притягали до себе власне найглибші проблеми слова —  звуки.

І з другого боку, серед наших учених спеціалістів мало зате було 
людей так щиро перейнятих громадським почуттям, так щиро, безко
рисливо, без всяких особистих амбіцій і рахунків відданих всьому, що 
могло послужити добру українського народу, з  котрого він вийшов, 
славі українського імені, котре возлюбив він в часах тяжкого поневі
ряння, будучині України, в яку він вірив глибоко і щиро.

Це було дійсно вщерть добром налите серце, яке не прохолонуло 
ні під якими холодними вітрами півночі.
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Ч Е Р Г О В Е  П И Т А Н Н Я

“Народы и области!” Ц і слова, витиснені на обкладинці журналу, 
звучать у моїх вухах як девіз, як лозунг, як чергова проблема в полі
тичному й суспільному житті.

Народи й області —  так, пора їм нагадати про себе. Досі вони 
перебували майже виключно в минулому. Ц е були для багатьох, для 
більшості так званого російського суспільства лише етапи, що привели 
Російську державу на її нинішні позиції, але з  ними не пов’язувалося 
жодне уявлення про завдання, що випливають з  цього для нинішнього 
моменту чи для майбутнього.

Можливо, саме того не усвідомлюючи, російське суспільство надто 
довго перебувало під впливом періоду “збирання”, —  цих ідей безу
пинного накопичення території, що становить справжній зміст тієї офі
ційної історії Росії, на якій виховувала нас офіційна російська школа і 
схема якої так вичерпно викладена в загальновідомому перелікові кня
зівств і царств у російському імператорському титулі.

Ч и ж  не цим, по суті, і є більш “інтелігентна” схема “російської 
історії”? Ч и ж  це не така сама оповідь про придбання “князівств і 
царств”, добровільне й недобровільне, насильне й дипломатичне, більш 
чи менш хитромудре, марудне й підступне?

А  врешті-решт усі ці князівства й царства, народи й області 
переставали бути цікавими з того моменту, коли їх вдавалося “прилучи
ти” й підвести під ранжир загальноросійського ладу, “зрівняти” чи, ви
словлюючись стилем офіційних документів, наділити їх “тими правами, 
вольностями, вигодами й перевагами, якими давні піддані російські... 
втішаються під покровом нашим”. Вони втрачали після цього будь-яке 
значення й губилися серед попередників і товаришів по долі —  як 
монети в скарбничці, з  яких кожна викликала винятковий інтерес і слу
гувала іноді предметом дуже складних і хитромудрих комбінацій, але 
губилася в масі інших, раніших надбань у той момент, коли вдавалося 
її, врешті, проштовхнути у вузький отвір скарбнички.

А  поза тим ці надбання, ці князівства й царства, народи й області 
насправді не втрачали ні свого змісту, ні своєї індивідуальності від сво
го зарахування до провінцій Російської держави. Вони й надалі жили 
своїм внутрішнім, особливим життям, своїми традиціями й інтересами. 
Одні з  них добровільно перейшли під протекцію Росії, шукаючи в ній 
захисту й підтримки для свого обласного чи національного життя, га
рантій свого вільного існування й розвитку; інші, приєднуючись, отри
мували більш чи менш формальні обіцянки збереження старих прав і
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привілеїв, особливостей ладу й національного характеру. Усі без роз
різнення свого правового становища, тих форм і умов, у які вилилося 
їх долучення до державного життя Росії, прагнули поєднувати свою при
належність до великої і могутньої держави, яка може забезпечити їхню 
безпеку й гарантувати від чужого вторгнення й претензій —  з  необме
женою повнотою свого обласного життя, культом своїх історичних тра
дицій, збереженням і розвитком своїх обласних і національних особливо
стей, інтересів свого національного розвитку й інтересів краю.

Коли замість цього їм доводилося стикатися з  яскраво вираженими 
централістськими тенденціями, що заперечували ці місцеві особливості 
й інтереси в інтересах державної згуртованості та одноманітності —  й 
розглядали ці приєднані народи й області лише як державний інвен
тар —  вбачали в них лише засоби для посилення імперських ресурсів, 
для нових надбань, для нових розширень державної території і поси
лення засобів уряду чи правлячої бюрократії —  ці зудари викликали 
гірке нерозуміння, іноді спроби боротися з  цим несприятливим курсом, 
створити якісь нові політичні комбінації для відриву від держави, що 
стала лихою мачухою для них, а частіше —  глухе невдоволення, воро
жі почуття, приховану ворожість, і під її впливом —  розвиток іредент- 
ських мрій; або ж , врешті, апатію, занепад суспільних інстинктів та 
інтересів, що не знаходили для себе вільних, принадних точок прикла
дення... Т е  чи інше —  було однаково небажаним, шкідливим, фаталь
ним і з  точки зору цілого —  самої “володарки” цих князівств і царств, 
Російської імперії, її державної могутності, внутрішньої міці й сили, і з 
точки зору інтересів прогресивного руху, розвитку суспільної енергії, а 
найбільше, звісно, —  з  точки зору успішного розвитку самих областей, 
їх населення, культури, економічного життя.

Все їхнє життя цілковито викривлювалося, інтереси й енергія одно
бічно схилялися в напрямку найболісніших питань —  утисків, що від
бивалися на самопочутті й вільному самовизначенні суспільних сил. П о
дії, перспективи розглядали й оцінювали зі спеціальної точки зору цих 
старих і нових порахунків провінції з  централістським курсом уряду, 
державної культури й народності. Певне відчуження, більш чи менш 
різке, що зростало на ґрунті роздратування й образи, з  одного боку, 
нерозуміння й байдужості —  з іншого, не давало можливості дружно
го співробітництва цих “недержавних” народностей навіть із найспів- 
звучнішими елементами народності “державної”. Обласне населення 
билося в лещатах старого режиму, знемагало в них і, розчароване не
вдачами, все більше звикало покладати свої надії на якийсь катаклізм, 
різкий перелом, зовнішнє потрясіння, яке б докорінним чином змінило
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співвідношення сил і відкрило очі на реальні умови життя, закриті зо
внішньою одноманітністю.

Старий режим, зачарований старанно підігрітою атмосферою цих 
зовнішніх успіхів, механічного росту й показної могутності, не вбачав 
небезпеки й залишався глухим і німим до будь-яких пересторог з  цього 
приводу. Н а  всі симптоми невдоволення і роздратування він умів від
повідати лише репресіями, що зв’язували по руках і ногах взагалі будь- 
яку суспільну самодіяльність, гальмували будь-яке життя і рух, пере
творювали ці чужорідні (зрештою, й інші) області у напівмертві тіла, 
на яких буйно розросталися лише різні паразити.

Але Й прогресивне великоросійське суспільство ТЭКОЖ ' виявляло не 
набагато більше далекоглядності, також підозріливо й по-своему непри
хильно ставлячись до будь-якого прояву “сепаратизму” —  не лише до 
відхилення від загальноімперських політичних завдань, але й до всьо
го, що мало вигляд відхилення від “загальнодержавної”, тобто велико
російської культури.

Протиставляючи старому бюрократичному режимові й ідеї військо
во-політичної могутності ідею міці духовної, культурної, воно, це су
спільство, було готовим так само ревно захищати створену примусови
ми заходами централістської політики єдність державної, “російської” 
культури, мови, школи, примусову участь у цій культурі та її підтрим
ці, як це робила й держава. Роки визволення, зокрема той їх момент, 
коли представники прогресивної течії ніби стали володарями станови
ща, стали в цьому сенсі вельми яскравим показником.

Конституціоналісти-демократи, панівна на той момент партія, зро
бивши поступку Фінляндії і Польщі, здебільшого найнеприхильніше 
поставилися до спроб висунути обласне й національне питання до чер
гових завдань політичного життя; лівіші партії —  одні заявляли своє 
принципове співчуття ідеям обласної і національно-територіальної авто
номії, але не йшли далі від цих загальних і невизначених заяв, рішуче 
відмовлялися заглиблюватись у деталі питання; інші цілком однозначно 
стояли на ґрунті унітарної і централізованої держави. Зрештою ідея за 
гального розкріпачення народів і областей —  не лише голим прого
лошенням відміни утисків, а створенням позитивних форм необмежено
го розвитку обласного й національного життя, не знаходила якогось 
поважного відгуку. Навпаки, голос кадетського публіциста, який догово
рився до відвертого визнання, що з точки зору прогресивної Росії було 
б бажано, аби уряд —  цей уряд, що відходить —  виконав до кінця свою 
брудну роботу —  русифікацію чужорідних областей і таким чином звіль
нив прогресивну Росію від національного питання, —  прозвучав як від
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верте визнання того, чого не договорював багато хто, не зважуючись від
верто формулювати своє ставлення до національного питання1.

Ц е було велике розчарування для пригноблених народів і областей. 
Але за днями великих сподівань прийшли роки великих розчарувань і 
для прогресивних партій Росії, і наступні роки дали їм змогу спокійні
ше й об’єктивніше зважити багато чого з  того, що вони так палко й 
наполегливо, без довгих роздумів, відсували “на наступний день” тор
жества конституційного ладу майбутньої Росії. Почало виявлятися 
глибше й тверезіше ставлення до національних запитів, до проблем пе
ребудови Росії у площині національних та обласних питань. Народи й 
області, що мали достатньо часу серед загального заспокоєння обмірку
вати ситуацію, зробили багато для того, аби порозумітися між собою з 
питань, які їх цікавили, не залишилися байдужими й до змін у настроях 
прогресивних кіл великоруських, у їхній оцінці даного моменту і його по
літичних завдань. Очевидно, надходить час справедливого врахування 
ролі націрнального елементу в культурному й суспільному житті.

Починають звільнятися від погляду на нього як на небажане від
волікання від “загальнолюдських” завдань, як на перешкоду політичним 
і культурним досягненням. Починають розуміти, що це ускладнення не 
лише неминуче, але й цінне, —  якщо цей національний елемент скеро
ваний у належне русло, звільнений від людиноненависницької осуги й 
агресивних помислів. Починають розуміти, що використовуючи націо
нальні й обласні течії, можна запровадити таким чином громадську й 
політичну свідомість часто значно глибше й успішніше, —  проникнути 
в надра населення, недоступні в даний момент іншим мотивам, чи не
змірно посилити вплив політичних і суспільних ідей, переломлюючи їх 
у національному середовищі. Вбачається певне зрушення у цьому на
прямі політичної думки великоросійського суспільства й елементів, які 
до нього тяжіють, і я гадаю, що все, що сприяє взаємному розумінню 
серед представників різних національних та обласних течій і серед ве
ликоросійського прогресивного суспільства, буде в цей момент особли
во своєчасним. Все, що буде зроблено в цьому плані, чи інформуван
ням про сучасний стан обласного й національного життя у різних

1 Наскільки нам відомо, навіть і в описуваний автором період першої Державної 
Думи в лавах к[онституційно]-д[емократичної] партії аж ніяк не переважало центра- 
лістське розуміння державного ладу Росії. Щодо сучасного її ставлення, то його 
можна з ’ясувати лише на імперському з ’їзді, скликання якого поки що неможливе. 
Окремі думки, що висловлюються у пресі чи з трибуни Думи, не можна вважати 
висловленням поглядів ні всього великоросійського народу, ні хоча б однієї з 
політичних партій. — Ред. [журналу “Народы u области”].
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областях, чи розкриттям і можливим вирішенням різних загальних, не
рідко ж  іще спірних чи невирішених питань, пов’язаних із національ
ним та обласним будівництвом, стане великим і корисним внеском 
скарбницю політико-суспільного життя Росії і просуне нас на шляху н 
прагнень і досягнень.

К и їв, квіт ень 1914

!
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ПРО  У К РА ЇН С ЬК У  М ОВУ Й У К РА ЇН С ЬК У  С П РА ВУ

Справа літературної, культурної мови була й зостається одним з  ос
новних пунктів в українськім питанні. Озиваючись в отсих статтях на 
різні погляди, явища, голоси в сій справі, я розглядав їх все з  такого 
становища українського питання взагалі, сучасних національних чи 
культурних інтересів та потреб українства, а не з  погляду тільки філо
логічних мотивів і аргументів. Тому збираючи тепер разом сі статті, 
друковані на сторінках часописі “Рада” під назвою “П ро мову”, я даю 
їм трохи ширший титул —  “П ро українську мову і українську справу”.

Статті сі писалися і друкувалися в “Раді” з  значними відступами 
часу (січень— квітень, № №  6, 8, 31, 51, 59, 83, 8 9 ). Тим поясняєть
ся їх епізодичний характер: пишучи їх так, я пильнував, щоб кожда 
стаття давала певну заокруглену цілість, зв ’язану з  іншими тільки 
спільністю провідних ідей і поглядів, розвиваних в них.

1907, май

І
Між тими незчисленними язвами, гіршими від єгипетських, які 

точать українство, дуже важне місце займають суперечки про мову й 
правопись. Скільки непорозумінь, розтічі, неохоти вони викликали й 
викликають далі! Я к  руйнують і без того слабкі сили нашої інтеліген
ції, як деморалізують публіку з  народу та півінтелігенції! Просто се 
наше національне лихо! Хоч воно й слабне та зникає там, де національ
на свідомість і розвій поступають значніше, але там власне, де наш на
ціональний рух найслабший, найтонший, —  там він найгірше й рветь
ся від сих боїв за слова, за якими люди тратять і сили, і охоту до діл.

Буяли сі бої за слова по цілій землі нашій, “від Карпатів аж до Д о
ну”. В Галичині, в перших початках народного руху люди не бачили ні
чого важнішого над суперечки про те, в якій мірі книжна, літературна 
мова має черпати з  діалектів народних, а в якій мірі основуватися на 
старій книжній мові. П ’ятдесяті й шістдесяті роки, найглухіші часи, ко
ли галицьке громадянство в пітьмах реакції зовсім збилося на бездорі
жжя, навіки стративши безцінний для політичного і культурного свого 
розвою час, —  сі найтемніші часи були власне наповнені суперечками
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про мову й правопись. І коли живіші елементи громадянства, що стали 
провідниками руху народного, демократичного, українського, скоро об
трусили з себе сі схоластичні суперечки, то реакціонна, т. зв. старо
руська, або, як тепер її звуть звичайно —  москвофільська частина 
галицького громадянства зісталася й по теперішній день з  памороками, 
забитими тими язиковими й правописними суперечками. Фонетичну 
правопись, заведену в галицьких школах, урядах, народних українських 
виданнях, тут досі уважають, мабуть, найбільшою бідою, яка коли-не
будь спадала на галицьку землю. Р аз  у раз піднімають гадку про те, 
щоб вислати депутацію до цісаря та просити, аби скасував фонетику. 
Далі чубляться за мову між собою і з  “українцями”, а за тими супе
речками про мову і правопись лишають облогом, з  своєї сторони, поле 
просвітньої й культурної роботи. Бо на тім полі працювали й працюють 
головно ті, що обминають сі язикові суперечки надалі, пізнішим поко
лінням зіставляючи відбирати кукіль від зерна, а пильнують того, щоб 
на тій мові, яка виробилася вже і виробляється далі, дати якнайбільше 
реального знання, освітнього, культурного й політичного матеріалу 
свому громадянству, свому народові.

І на Україні російській найтемніші часи —  сімдесяті і вісімдесяті 
роки, по указі 1876 року, також кишіли суперечками про мову й пра
вопись. І підіймали сі суперечки, як у Галичині москвофіли, так і тут 
переважно люди малоприхильні або й зовсім неприхильні розвоєві 
української народності, далекі від народу, від його освітніх і культур
них інтересів. Неохочі до нового літературного українського руху, вони 
нападалися на українські писання, чіпляючися незвичайних для них або 
наново утворених слів —  “кованих”, як вони говорили: докоряли укра
їнським письменникам, що вони пишуть мовою не народною, видума
ною; жадали, аби книжки українські писано “мовою Котляревського, 
Квітки, Ш евченка”. їх  закиди підхоплювали й далі розвивали вже явні 
вороги українства, виловлюючи ріжні “словечка”, щоб збридити публіці 
нову українську літературу, та приготовляли мотиви й оправдання для 
правительствених репресій своїми поголосками, що український рух, 
літературну мову, літературу умисно творять кружки сепаратистів, “на
в’язуючи” народові небувалі, незвісні йому стремління, видуману, ніко
му не зрозумілу мову, нікому не потрібну літературу. І ся робота Лх не 
зіставалася без послідку. Я к  відомо, правительствені заборони мотиву
валися покликами на такі голоси “большинства малороссов”; збираний 
ними матеріал ішов “в дело”. З  другого боку, великій частині україн
ського громадянства, байдужій для національних інтересів, відірваній 
від народу, від народної мови, та “критика” української літературної 
мови давала оправдання її недбальства, байдужності, національного ре
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негатства. Тому вона теж охоче повторяла балачки про “ковані” слова, 
“видуману мову” і т. д., люди ж , заінтересовані народним українським 
рухом, щоб не підливати оливи в огонь, не давати нового матеріалу не
прихильникам українства, старалися обминати критику мови. Вони 
зрідка виступали з  нею: роботу над її виробленням вели потиху, обмі
нюючись з  товаришами замітками своїми, вносячи поправки, показую
чи на невідповідність того чи іншого вислову, але рідко виступали з  тим 
в пресі.

І так-от на Україні російській, так само як і в Галичині, язикові на
падки, суперечки, глузування зісталися при людях, далеких від літера
турного українського руху, мало навіть ознайомлених з  українською мо
вою, і літературною, і живою. З а  нападками на слова “ковані” пішли в 
сих кругах глузування й нарікання на слова “галицькі”. Ними виправ
дували свою байдужість і недбальство ріжні люди, які “не мали часу”, 
а головно —  охоти познайомитися ближче з  українським письменст
вом, з  літературною мовою; не можуть, мовляв, стерпіти “галицьких” 
слів, і через те не хочуть читати книжок чи газет, писаних такою не
зрозумілою мовою. І хоч потім виявлялося дуже часто, що слово, яке 
так образило народне чуття шановного земляка, зовсім не галицьке, а 
народне українське, або утворене українськими письменниками на 
Україні, дарма! Ш ановний земляк і український патріот, “не внимая 
аргументам”, вже відкинув одну, другу, третю українську книжку, жур
нал, газету, загнав отсим сім кольок в печінки редакторам, авторам і 
видавцям, які будуть довго ломити собі голову, якою б такою україн
ською мовою писати, щоб вона була зрозуміла, привабна і мила укра
їнським землякам, що давно забули (або й ніколи не знали) українську 
мову, і почвалав собі до єдиної зрозумілої, єдиної рідної й близької усім 
таким “правдивим українцям” —  російської книжки чи газети.

II

Велика в тім трудність українству. Інстинкт самоохорони наказує 
нам дбати всіма силами про те, щоб від летаргічного стану, в якім дер
жали український народ правительствені заборони, перейти якнайско
ріше до діяльного, міцного життя національного, коли хочемо жити, а 
не підпасти процесові розкладу й умирання. Першим же й невідмінним 
засобом і знарядом національного життя являється культурна мова, 
здатна служити органом культурного життя в усяких сферах і проявах 
його. Без такої культурної мови, придатної не тільки “для домашнего 
употребления”, для етнографічних оповідань чи легеньких популяриза
цій, але здатної на орган чи науки, чи публіцистики, чи ділового ужит
ку, —  не можемо ми й на крок вперед поступити.
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І не можна сказати, щоб у нас такої мови не було зовсім. П ротя
гом останніх п’ятдесяти літ вона вироблялася неустанно, приладжую- 
чися чи то до потреб наукового мишлення, чи до малювання інте
лігентного життя, чи підбираючи слова до шкільної або юридичної 
термінології. Ч ерез ті заборони, що раз у раз перепиняли поступ і роз
вій українства в Росії, ся робота над мовою, як загалом робота над 
культурним розвоєм українства, велася більше на ґрунті галицькім, як 
на російській Україні. Але через се отсю культурну мову, що вироби
лася тою півстолітньою роботою, називати “галицькою” ніяк не можна, 
хоч і часто її так називають. Невірно се, й кривда українцям з  Росії, 
які велику участь брали у виробленні сеї мови і нестерті впливи укра
їнські на ній положили. Куліш, Драгоманів, Кониський, Н ечуй-Ле- 
вицький, Комар-Уманець, не кажучи за молодших, мали на вироблен
ня сеї культурної мови, безперечно, більший вплив, ніж котрий-небудь 
з  галицьких письменників, їх сучасників. Т а  й самі галичани, починаю
чи від перших проб народних видань, від козакофільства 1860-х років 
і до новіших часів, все йшли до України, до зближення з нею і в мові, 
і в літературній манері, і в культурі. Правда, були й не переводяться 
старовіри галицькі, які против того українства відворкують. Але не 
вони давали тон галицькому культурному життю; люди ж, які найбіль
ше віддавали себе народній роботі й найбільше допомагали її поступо
ві, вели його свідомо до тіснішого зближення з  Україною. І коли взя
ти мову теперішніх навіть чисто галицьких письменників та порівняти її 
чи з  книжною галицькою мовою 1850-х років, чи з  галицькими народ
ними діалектами, то побачимо величезну ріжницю, незмірний поступ у 
зближенні до того українського наддніпрянського говору, який послу
жив основою української літературної мови. Письменники ж  українські, 
що уживали сеї нової літературної мови, розуміється, стояли до того 
українського наддніпрянського говору ще ближче.

Очевидна річ, за ті п’ятдесят літ до повного викінчення, до крис
талізації ся культурна українська мова не дійшла, й не могла дійти. В 
ній багато доводиться чистити, шліфувати, полірувати. Багато в ній та
кого, що було ужите чи зложене на швидку руку, й чекає, щоб замі
нили його висловом чи оборотом ліпшим, більше відповідним духові 
української мови. Особливо багато такого в складні, в синтаксисі сеї 
культурної мови. Коло того треба працювати, багато працювати —  се 
робота для цілих поколінь. Але ігнорувати сю культурну мову, вироб
лену такими тяжкими трудами кількох поколінь, відкинути її, спуститися 
наново на дно и пробувати незалежно від тої галицької мови творити 
нову культурну мову з  народних українських говорів наддніпрянських чи 
лівобережних, як деякі хочуть тепер —  се був би вчинок страшенно
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шкідливий, хибний, небезпечний для всього нашого національного посту
пу. І ті земляки наші, що гудять та гидують, і іншим збриджують, 
дискредитують сю культурну мову, лиху послугу роблять тим українству, 
коли находять послух і віру для своєї критики серед земляків.

Виправдати їх тим тяжче, що й закиди їх не тільки шкідні, а й не 
оправдані. Закидають вони тій українській культурній мові, що вона 
незрозуміла й народові, й інтелігенції. Се правда, коли говорити про 
тих людей, що оддалік стояли від українського літературного руху і те
пер роблять першу знайомість з  ним. І читач з  народу, що зроду не 
держав у руках української книжки, і інтелігент український, що досі, 
як некрасовський генерал, “за множеством смотров, разводов и пара- 
дов” не мав часу інтересуватися книжкою —  українською, розуміється, 
але беручи її в руки, уважає потрібним сказати про неї своє авторите
тне слово —  вони знайдуть у книжці, писаній українською літератур- 

. ною мовою, не одне незрозуміле, незвичайне для себе. Читач-інтелігент 
дуже часто має дуже бідний запас народних слів —  менший навіть, 
ніж читач з  народу. Читач з  народу запнеться на культурних словах, 
дещо відмінних, бо приладжених до української фонетики, або загалом 
йому незвісних. Т е  чи інше слово може здатися дивним, прикро залу
нати для уха. Але що ж  робити? Ч и думаєте, що селянин німецький 
або французький, непризвичаєний до мови, більше второпає в літера
турній мові своїй, вперше стрічаючися з  нею? Ніколи в світі! Він му
сить учитися її, коли хоче розуміти. Т ак  само селянин великоруський 
чи польський, болгарський чи чеський, беручи книжку, писану літера
турною мовою, знайде в ній безліч слів чужих, незрозумілих, дивних, 
яких зміст, толкуючи наздогад, він зрозуміє хибно. Там, одначе, шко
ла научить розуміти сю мову —  і коли не присвоїть сеї культурної мови 
цілком, то хоч зблизить до неї, і тому там перехід до неї здається лег
шим, менш помітним. У нас школа сього не робить, а навпаки ослаб
лює, забиває почуття своєї мови, призвичаює до культурних термінів 
чужих, однаково як селянина, так і інтелігента. Наслідком того україн
ський культурний вираз, взятий навіть з  народних уст, або утворений 
якнайліпше в дусі народнім, часто здається дивним, незвичайним.

Але не можна ж  через се домагатися того, чи навіть бажати, щоб 
культурну мову замкнено в границі словарця сільського обиходу, сло- 
варця ослабленого, збіднілого через натиск ходячих слів і виразів ро
сійських; не можна жадати, щоб вона за межі того словарика не пере
ходила, бо інакше буде незрозуміла для селянина, чи інтелігента, що не 
пішов в знанні своєї мови далі такого бідного сільського словарика. 
В тім словарику для багатьох культурних понять не знайдеш виразів, 
як не бийся, як не упрощуй їх, як не знижай культурного рівня мови.
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І виходить одно з  двох. Або зріктися вищих культурних завдань, не
розлучних з національним життям, й махнути рукою на всякі перспек
тиви національного розвою. Або свідомо вводити народ і інтелігенцію, 
яка відбилася від національного життя, в культурну українську мову. 
Тоді для читача з  народу книжечка, написана словарцем його околиці, 
має бути тільки першим ступенем в переході до мови більш багатої 
культурними виразами, більш здатної до викладу докладнішого, інте
лігентнішого. Для дитини таку ж  ролю посередника —  поки нема шко
ли, має грати читанка, дитячий журнал. Інтелігентному ж  чоловікові 
при його інтелігенції не потрібно таких посередників, і він, коли схоче, 
запевне дуже легко присвоїть собі невеликий той запас культурних слів 
і оборотів, який культурна робота останніх десятиліть ввела в літера
турну нашу мову, і ввійде в сю літературну мову.

Вся культурна надбудова над народною нашою мовою, загалом ка
жучи, дуже невелика, коли порівняти її чи з  масою неологізмів і чужих 
слів і оборотів в інших культурних мовах, чи з  народними елементами 
нашої мови. Світові культурні слова однакові для нашої культурної 
мови з  іншими; тисячі їх маємо в щоденнім ужитку однаково чи в укра
їнському, чи російському, чи німецькому. Коли порівняти те, що ли
шиться, як спеціально український культурний запас, з  безконечним 
багатством народної мови, яким орудує наша літературна мова, то по
бачимо, що та спеціально українська культурна надбудова не так вели
ка. Для того, хто має значніший запас слів народних, розуміється, —  
не тільки з  свого села, але й запас загальніший, всеукраїнський, так би 
сказати, вибраний з  ріжних говорів, тому додаток культурних термінів, 
наново утворених, або добутих з  народних говорів та приладжених до 
культурного ужитку в трохи зміненій формі, не покажеться ані тяжким, 
ані страшним. Бо ж  значна, переважна частина їх опирається безпосе
редньо на народній основі, виразах суто народних. А  з  невеличкою 
частиною виразів не дуже зручних, невповні відповідних для україн
ського уха, які поза тим знайдуться, доводиться поки що миритись, 
доки не підбереться щось ліпше. Т ак  серед монети, яка ходить на рин
ку, завсіди знайдеться певний процент фальшивої, стертої, нездалої, і 
поки її терплять, вона може сповняти свою ролю в обороті.

Н ам важно мати тепер можливість культурного обороту. Для сьо
го треба дорожити тою мовою, яку маємо, —  чистити її, поліпшати, 
але й зносити ті її хиби, яких відразу поправити не можемо. А  відки
дати її зовсім через ті хиби —  ніяк не можна, щоб не зістатися безо- 
ружними, позбавленими першого засобу культурного поступу й націо
нального життя.
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І Так —  “учітеся, брати мої”! Х то одбився був від українського 

літературного руху або стояв оддалік од нього, а тепер хоче бути діяль
ним учасником українського життя, нехай першим ділом задасть собі 
невеликого труда, щоб привчитися до тої літературної мови, якою ору
дує теперішнє українське життя. Всі ми більше-менше перейшли сю 
школу, й іншої дороги нема для кождого, хто хоче бути діяльним чле
ном українського громадянства. Нехай напружить раз, два, три свою 
увагу, щоб прочитати й зрозуміти статтю чи книжку, яка на перший 
погляд показалася йому не дуже зрозумілою. Нехай загляне разів 
п’ять-десять у словарець, або запитає кого. Нехай візьметься тільки 
серйозно до сеї роботи —  то певне дуже скоро ті трудності поборе, і 
теперішня українська мова перестане бути для нього чужою й дивною.

Бо трудності невеликі, зовсім невеликі в дійсності, а потреба в тім, 
щоб наші люди не дивилися збоку, як посторонні глядачі на теперіш
ній український рух, а й самі до нього прилучалися —  дуже велика. 
Нема важнішої справи в теперішній хвилі над сю, щоб українська інте
лігенція —  українська з  роду, з  симпатій, пригорнулася щиро, гаряче 
до українського руху й стала на ділі українцями, а не тільки “тоже ма
лороссами”. Се питання життя й смерті для українського національного 
діла, для українського народу —  чи стане він справжньою “нацією”, 
чи завмре в ролі піветнографічної “народності”. Перед сею небезпечні
стю, перед таким величезним питанням треба відсунути на бік всякі 
дрібні суперечки, треба помиритися з  не одним і не конче милим або 
згідним з своїми поглядами й вдовольнитися ним поки що, коли нема 
ліпшого готового, виробленого.

Літературна мова —  се ж  все-таки перш за все знаряддя, “орудне” 
щоденного культурного життя, а не якийсь твір артистичний, здатний 
на те тільки, щоб повісити його на стіні в церкві й бити перед ним по
клони, як перед “святинею красоти”. Артисти слова вроді Ф лобера або 
Ніцше нехай роками шліфують, виробляють, викінчують свої архітво- 
ри. Ми, робітники біжучої хвилі, слуги сучасних потреб українського 
народу не можемо чекати того часу, аж  поки наша мова так виробить
ся, так скристалізується, щоб можна було виробляти публіцистичну 
статтю чи наукову розвідку, як ювелірну цяцьку, та й шкода так цяць
катися з  ними. Досить буде, коли мови сеї вистачить на те, щоб обмі
нюватися думками, порозуміватися і посувати наперед нашу культурну 
й політичну національну роботу.

Отеє найважніше тепер —  спільна жива робота, рух, поступ. Бо 
час гарячий, час не стоїть, час такий, що не повториться вдруге! Во
ронь Боже, його втеряти. Єднаймося, порозуміваймося тою мовою, яка
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єсть, а там —  “оставим астрономам доказывать”... Нехай філологи 
наші на свободі доказують і виясняють, що се слово або оборот не в 
дусі української мови, що той чужий вираз можна замінити своїм укра
їнським. Послухаєм їх і, як переконаємося їх доводами, будемо самі так 
писати. Тільки не стіймо, заложивши руки в кишені, серед сих філоло
гічних і діалектичних суперечок. Ш кода часу, гайда до роботи!

А  кому не спішно, кому не лежить на серці розв’язка великої, ві
кової історичної трагедії українського народу, що стала тепер перед 
нами, нехай далі гудить і ганить “галицьку”, чи “ковану”, чи “тверду” 
нашу мову. Нехай відкидає нашу книжку, чи газету тому, що в ній такі 
слова стрічаються, яких він досі не чув ані від кухарки своєї, баби 
Мотрони, ані від двірника Гарасима. Помилуйте —  у них на хуторі ка
жуть не інакше, як “сливе”, а в газеті пишуть “майже”; у них кажуть 
“робочий”, а в газеті —  “робучий”; кажуть “ледве”, а ті мудреці виду
мали писати “ледво”. Я к  можна стерпіти таку мову? Ніяк не можна. 
Сі земляки признають тільки мову Ш евченка. Правда, що й тої мови 
не знають на ділі, бо й у Ш евченка знайдуть не одне з  того, що їх так 
гніває, —  але се вже інше діло1.

М ова Ш евченка —  на меншім вони не помиряться. І, мабуть, на 
те нема ради. Треба полишити їх так. Нехай чекають, аж  Ш евченко 
встане і буде писати їм в газетах, перекладати популярні книжки, пи
сати історичні чи критичні праці. Се спокійніше. Тим більше, що Ш ев
ченко не встане.

Бо якби встав та й став справді писати, міг би вийти скандал в бла
городнім сімействі. Писати так, як він писав у сорокових чи п’ятдеся
тих роках, Ш евченко тепер, певно, не став би, бо життя йде, й мова 
не стоїть, а зміняється. Прийшлося б і від Ш евченка відректися. Але 
не встане, нема страху. М ожна безпечно кликати: “Давайте нам Ш ев
ченка!” Се так наручно. “Дешево й сердито”.

Се не трутні України, се не дезертири, що кидають народне діло в 
найгарячіший час та ще й своїми наріканнями сіють розтіч між нашою 
суспільністю. Н і, се “справжні” українські патріоти, які так шанують 
українську мову, що ані в руки, ані в рот її не беруть. І тільки тому 
не читають нічого по-українськи, бо се не Ш евченко писав, і тому са
мі нічого не пишуть, бо вони не Шевченки.

Се правда, вони не Шевченки.

1 Кинувши оком на мою статтю “За український маслак”* ,  сі шановні земляки 
зараз завважили: “Що се за мова? Хіба є у Шевченка слово “маслак”? Що за 
галицьке слово?” Та на біду я з Шевченка і взяв се слово! Пам’ятаєте: “Кати 
вінчанні за маслак гризуться знову”...*
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Але ж помилуйте, скажуть мені любезні земляки на мою раду учи
тися українській мові, що ж  се за рідна мова, коли треба її вчитися? 
Ми добиваємося прав українській мові через те, що вона нам своя, рід
на, а ви кажете її вчити, наче б чужу! Щ о ж  тоді за користь з  своєї 
мови?

Се, мабуть, найдальший і найстрашніший, найбільше небезпечний 
вивід, який можна вивести з  моєї ради. Але як без церемонії, без по
крівців поставив я сю раду, в надії на здоровий, незасліплений розум 
моїх земляків, так сам висуваю і сей можливий, небезпечний закид, 
який можна виставити проти такої науки. Я  вірю, що українство наше 
все-таки має в собі стільки стихійної сили, стільки життєвості, що його 
не заб’єш ніякими теоремами, що воно своєю стихійною силою пере
б’ється через усякі штучні перешкоди —  поки не вб’ємо самі сеї сили 
нашою апатією, бездіяльністю. І через те я сміливо сам ставлю сей 
можливий аргумент, хоч може декому се й здасться небезпечним: мов
ляв, самим давати зброю ворогам у руки.

Всі вчаться своєї рідної мови, а наша біда така, що треба вчитися 
її більше, ніж кому іншому.

Де дитина виростає в нормальних обставинах —  в атмосфері своєї 
мови, уживаної всіма, у всіх сферах життя, там вона несвідомо, сама 
того не помічаючи, здобуває дуже велике знання своєї мови змалечку, 
ще перед тим, ніж почне жити свідомо, і в початках свідомого життя 
має і запас слів, і призвичаєння до форм і оборотів, і загальну звич
к у —  “дух мови”, як-то кажуть. Правда, сей словар дитини буде за- 
всіди ще далеко не повний —  вона буде його ще довго доповняти; 
уживання і відріжнювання форм у неї досить неясне; нема свідомості, 
того, що правильне, добре, а що ні. Але знов-таки —  коли людину 
окружає далі атмосфера її рідної мови, коли вона уживає її в житті, в 
школі, на ній неустанно читає, пише, нею думає й говорить, тоді вся 
культурна робота, культурний розвій, який вона переходить, являється 
заразом культурою її мови. Систематична наука граматики, стилю і 
т. д. тільки приводить до системи відомості, вже в значній мірі готові, 
зібрані. Таким чином мова в своїй закінченій, зовсім виробленій формі 
дається такій людині далеко легше, без всякого порівняння, ніж чоло
вікові чужому, що буде всього, від а до z вчитися з  книжки, з  грама
тики, з словаря і т. д.

Українська дитина досі не має таких корисних обставин для ви
вчення своєї мови. Кажу все про Україну російську, бо галицька виро
била вже собі кращі умови з  сього погляду. Для дуже значної частини 
нашого покоління з  інтелігентних верств російської України українська
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мова не була вже “материною” мовою, як залюбки звуть рідну мову: 
від батька-матері вона її не чула. Чула може від слуг, від “простих лю
дей”, що з ’являлися в домі, і скоро помічала, що се мова нижчої кате
горії, не “справжня” мова її круга. Т ак  само, хоч трохи пізніше, муси
ла вона помітити се і в такім разі, коли чула українську мову в своїй 
сім’ї: се мова “не настояща”, вона уживається в розмовах інтимних, між 
своїми людьми, але в справах ділових, в писанні, читанні уживають 
іншої, “настоящої” мови, і сеї мови учать дитину, поправляють, коли 
вона недобре нею говорить, а українська зістається без культури.

Виїмки з  таких звичайних обставин стрічаються дуже рідко, а ре
зультат такий, що наша інтелігентська дитина з  сім’ї виносить, по-пер
ше, дуже невелике знання української мови: має малий запасець слів, 
переважно самих “кімнатних”, або “хазяйствених”, і не має “почуття” 
мови. По-друге —  вона призвичаїлася дивитись на українську мову не
серйозно і не дбає про те, щоб орудувати нею ліпше, не культивує її 
загалом. А  всі дальші обставини життя —  школа, самоосвіта, зносини, 
вся культурна нинішня обстанова тільки далі відзвичаює від українсь
кої мови. Привчає уживати до всяких культурних потреб своїх мови 
чужої, думати на ній і так сказати —  з становища чужонародної пси
хології оцінювати форми чи слова українські. О так і перебирають у нас 
суто українськими словами й кривляться, як котресь слово чисто укра
їнське, або утворене цілком в дусі української мови пригадує велико
російське слово іншого значіння. “Виїмок” пригадує їм російську “вы
емку”, “позір” великоруське “позор”, “материна мова” —  “истинно 
русские выражения” і т. ін., і мова з  такими словами, по їх гадці, кур
йозна, негодяща.

В трохи ліпших обставинах щодо своєї мови виростає дитина сіль
ська, але небагато ліпших. Вона, щоправда, довше росте в атмосфері 
української мови, та й пізніше не зовсім виходить з  неї; але мова не 
культивується й тут, а навпаки —  фальсифікується, розмішується й 
підмінюється елементами чужої мови. Границя між своєю мовою й 
чужою затирається: рідко коли почує дитина, що великоруська мова, 
якої вчать її у школі, мова чужа, інша від її рідної мови. Навпаки —  
вона звичайно буде чути такі погляди, що се дві відміни, два ступені 
тої ж  самої мови: одна панська, друга мужича, одна “образована”, для 
книжки, для газети, для поважної розмови, друга —  хатня та госпо
дарська, до розмови про гній і хлів. І в міру того, як захоплює такого 
чоловіка “культура”, опановує його спокуса мішати до своєї “простої” 
мови як можна більше елементів “образованої” мови, так що по біль
ше “культурних” околицях місце української мови заступає справжній 
жаргон. Елементи великоросійської мови випирають елементи україн
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ські, незвичайно обіднюють українську мову, і нарешті діло доходить 
навіть до повної утрати почуття мови: до того, що вже й українські 
форми, а не тільки слова здаються дивними. Я к  се ви пишете: “дім”, 
коли у нас кажуть “дом”.

Дальше вже нема куди йти —  або прощатися з  українською мо
вою, або вчитися її, щоб освоїти й вернути їй місце культурної мови, 
культурного знаряддя.

V

Н а протязі цілих віків обставини життя українського народу скла
далися дуже некорисно для його національного життя й ослабляли 
його національну силу м  національне почуття. Панування чужих на 
українській землі розвивало силу протесту, анархістичні інстинкти, а 
ослаблювало інстинкт організаційний. Національне життя мало тільки 
короткі хвилини такі, що могло спалахнути сильним огнем, а переваж
но тільки тліло непомітно під попелом, і національне почуття слабло 
й завмирало. Тільки в Західній Україні незвичайне загострення на
ціонального контрасту викликало нарешті сильний вибух національно
го почуття. Ріжниця національна там злучилася з  ріжницями релігій
ними, класовими, з  контрастом політичних і економічних прав і сил, 
і се загострило національну свідомість і привело до напруженої націо
нальної боротьби.

На Вкраїні російській не було такого загострення, і національне 
почуття українське не насталилося так. Воно не вмерло, і не хоче вми
рать, але не проявляє себе і в житті сильно і замітно.

Навпаки, воно наче не вірить само в свою силу і соромиться вся
кого сильнішого прояву. Натяком на “узость”, не кажучи про націо
нальний шовінізм, можна забити баки кождому середньому українцеві 
й довести до того, що він відречеться всього —  хоч би в домаганнях 
його не було й тіні якоїсь національної виключності чи шовінізму.

Ся слабкість національної енергії, національного почуття дає себе 
чути на кождім кроці, дає себе знати і в тих питаннях, які я порушив 
в отсих статтях. Сей крайній партикуляризм в справах мови, провінціо- 
нальний патріотизм, який вимагає, щоб газета писалася мовою його 
села, а все українське письменство не виходило за межі словаря його 
повіту. Сі претензії кождого, щоб Україна йшла до нього, й неохота 
поступити самому хоч кроком до неї —  зробити невеличкі зусилля, 
щоб увійти, так сказати, у всеукраїнський фарватер літературного й 
культурного руху. Сей страх перед всяким сміливішим, певнішим ви
ступом так само в справах мови, як і в інших національних справах, —  
вічне побоювання, що скаже повітова “М ария Алексевна” про якийсь
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такий сміливіший виступ —  все се прояви того ослаблення національ
ної енергії.

Народи, суспільності з  сильнішим національним почуттям, з  біль
ше розвиненою національною енергією не такі операції переводили над 
своїм національним життям, над своєю мовою, як отся наша проблема 
всеукраїнської культурної мови.

Проводили сильно, енергічно, не оглядаючися на те, чи кому се 
здасться дивним, чи смішним, в тім почутті, що в питаннях своєї на
ціональної культури кожда суспільність має суверенні права, рішає їх з 
становища своїх поглядів і інтересів, не питаючися чийогось суду чи 
оцінки. Румуни перевели в X IX  в. радикальну реформу своєї мови, 
“вичистивши” її від елементів слов’янських і інших та заповнивши їх 
місце елементами романськими. Постановили наблизити свою мову до 
латинської мови, відповідно до своєї національної традиції, що вони —  
потомки римлян, гошапі, й мають мову римську. Всупереч сій традиції, 
елементи римські підбив був сильно слов’янський елемент, і слов’янська 
мова стала культурною, книжною мовою румунів в середніх віках. Але 
вони виперли її з  часом, замінивши мовою румунською, і нарешті 
постановили вигнати і з  живої мови слов’янські елементи, хоч як вони 
були величезні, хоч, як здавалося б, неможливо без них обійтися. П о
становили —  й ведуть сю лінію, виганяючи сі слов’янські елементи з 
школи, з  книжної мови, з  уживання інтелігенції, і при енергії, без сум
ніву, “вичистять” з  часом і народну мову.

А  чехи? В розмаху свого національного відродження вони постано
вили знаціоналізувати свою мову якнайповніше і замінити чужі вирази 
свійськими —  навіть загально в цілім світі прийняті культурні слова, 
як театр, музика і т. п. Повидумували на їх місце не раз такі слова, 
перед якими шишковські “мокроступи” й “шаропихи” являються вер
хом простоти й зрозумілості. Дали привід до незчисленних анекдотів, 
глузувань, що, мовляв, треба чеську фразу перекласти на німецьку, аби 
її зрозуміти і т. п. Але се їх зовсім не засмутило, вони свою нову мову 
прийняли, перевели через книгу й школу, проведуть через народну 
мову, і через століття ніхто не буде дивуватися тим словам, як не ди
вуються в Росії російським “впечатлениям”, “средоточиям”, “миросо- 
зерцаниям” і іншим дивоглядам.

Се були крайності, але що сказати про нас, коли глузуємо й відрі
каємося чистісінького українського виразу тому тільки, що він для ве
ликоросійського уха зазвучитъ дивно. Ш тучно, умисно збіднюємо при
родні багатства української мови, щоб не сказати чого незрозумілого 
для панків, яким, властиво, все українське стало чужим і незрозумілим.
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Викривляємо самі основи мишлення, підтягаючи свою мову під склад
ню мови великоросійської. Самі забиваємо, загороджуємо дороги куль
турному розвоєві, не допускаючи до вироблення української мови куль
турної, наукової, здатної до наукового мишлення.

Ей, горе малодушним!

V I

Не такий час, щоб малодушествувати. Годі політикувати та мети
кувати, як би то хитро-мудро, невеликим коштом пробігти межи дощ, 
“петушком, петушком” проскочити між культурні нації з  нашим укра
їнством, нікому не попавши “на замечание”. Щ об і капітал національ
ний здобути і зістатися “дамою, приятною во всех отношениях” для 
всіх, хто з  нами має чи схоче мати діло. Щ об і “узькості” нам ніхто 
не закинув, щоб і вірної служби російській культурі в чім-небудь не 
нарушити, і польському stanowi posiadania [стану володіння] на Україні 
в чім-небудь не завадити.

Мусимо мати одвагу бути самим собою, не страхаючися ані недо- 
річного глузування, ані гнівних криків тих, яким зріст українства гро
зить наступити на котрийсь мозоль, ані певних болів і мук породжен
ня українського національного життя. Досить з  нас, коли знаємо, що 
українство в тім культурнім, поступовім напрямі, в якім ведемо його, 
ніяким чином в конфлікти з  загальнолюдським поступом не ввійде, і що 
ті болі, муки таки мусять бути понесені для того, щоб український нарід 
розв’язав для себе проблему національного розвою. І хто не з  нами в 
сей тяжкий критичний час —  той против нас. Х то своєю —  не тіль
ки активною ворожнечою, а й пасивною силою супротивлення здержує 
національне усвідомлення української людності, гальмує перехід укра
їнської народності до свідомого національного життя, той чинить тяж 
ку шкоду українському народові в нинішню переломову хвилю. Ч и  буде 
се їзда на принципіальнім конику —  агітація против українського на
ціонального розвою в ім’я ширших завдань нинішньої хвилі, чи сіяння 
смути і знеохочування до національної культури дискредитуванням 
української культурної роботи, культурних засобів українських, україн
ського слова, літературної мови. Х то вириває українську книжку чи га
зету з  рук земляків, знеохочує їх до українського слова, до культурно- 
національного з ’єднання всього українського громадянства й народу під 
теперішню національну кризу, той чинить гріх перед українством, так 
само, як ті, що під політичну кризу X V II в. розбивали політичну 
єдність, граючи на класовім антагонізмі, заводячи політичні інтриги в 
один чи в другий бік, і ослаблювали тим силу політичних постулатів 
українського народу.
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Ч ерез таке роз’єднування великий народний рух X V II в. перейшов 
на “руїну” українства. Стережімся, щоб сього не сталося з  нашим на
ціональним рухом. Н е такий час, щоб розбиватися на гуртки й гурточ
ки, зв ’язані спільними літературними поглядами, спільними переконан
нями щодо уживання і з  двома і одною крапкою, та втупивши очі в 
якісь діалектологічні чи правописні питання, відмахуватися рукою на 
всякі заходи коло ширшої організації національної роботи, культурно- 
національного руху. Горе тим, хто вносить роз’єднання серед громадян
ства такими формальними справами, хто на мале каже, що воно вели
ке, як нарікав співець українських усобиць X II віку на своїх сучасників. 
Прокляття нинішньої хвилі лежить в тім, що українство, вийшовши 
“з-під закону” 1876 р., далі живе підзаконним життям, не користаючи 
з  “благодати” конституційного життя —  яка не єсть та наша “истин
но русская конституция”. Щ о воно далі живе тісним гуртковим жит
тям, до якого привчили його літа під’яремного існування, і не оцінює 
ваги нинішньої хвилі, що велить українському народу єднатися, органі
зуватись якнайскоріше, найінтенсивніше в велике національне тіло, зби
раючи все, що може бути організоване для українських національних 
цілей на підставах поступово демократичних.

Подивіться, як слабо розповсюднюються українські газети й жур
нали, всякі українські видання, які незвичайно малі круги української 
людності захоплюють, який незвичайно малий процент вводять вони в 
національну українську течію. М аса української людності, навіть інте
лігенції зістається поза нею. Старі гуртки й гурточки свідомих україн
ців повинні були послужити огнищами національного руху, звідки на всі 
боки сильним, далекосяглим промінням повинен був ударити україн
ський рух, усвідомлення національно несвідомих, від перших початків 
розкріпощення українства. Але вони зісталися в дійсності відокремле
ними, тісними гуртками, малими оазами серед національно несвідомого 
українського моря, слабко зв ’язаними між собою, зайнятими своїми 
спеціальними, місцевими роботами. І скільки провінціональної розтічі 
лежить між тими ріжними частями нашої землі, як мало поступили вони 
в тіснішім зближенні між собою! А  тим часом завдання моменту ле
жить, власне, в якнайтіснішім з ’єднанні розлучених ріжними політич
ними, адміністративними й всякими іншими межами та відмінами час
тей нашої землі й утворенні на всім просторі її, спільними силами всіх 
її частей, одної можливо сильної, можливо багатої національної культу
ри, всеукраїнського культурного життя, і то якнайскоріше...

Н е маємо українського міністерства просвіти чи якоїсь іншої інсти
туції, яка б могла порішити й завести по всіх школах, урядах, в пуб
лічнім і всякім іншім уживанні норми одностайної української правопи-
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сі, граматики, стилістики на всім просторі українських земель, в Гали
чині 3 на Кавказі, в Угорській Русі і в Правобічній Україні, в коло
ніях Америки й Сибіру чи Туркестану. Тому до такої одностайності 
мусимо йти іншими дорогами: дорогою обопільних уступок і толерант
ності, поблажливості для всяких відмін життя й мови, діалектологічних 
і культурно-історичних відмін ріжних частей великої української землі, 
а не кидатися, як бик на червону хустку, на кожду язикову чи право
писну відміну, якої “у нас не уживають”, “у нас не розуміють”. Н е мо
жемо замикатися в такі тісні провінціальні критерії, бо неминуче розі
б’ємо сю велику українську землю на частки, з  котрих кожда матиме 
свою окремішню мову, правопись, свої літературні взірці, свою літера
туру, а з  тим —  стратимо всяку можливість широкого національного 
життя й розвою, засудимо українство на ролю провінціоналізма в кож- 
дій з  тих провінцій, на які розіб’ється українська земля.

Не чіпатися того, що ділить і роз’єднує поодинокі часті української 
землі, а пильнувати того, що лучить і єднає їх докупи, і се зміцняти й 
розвивати мусимо. Я к  в житті і традиції, так і в першім великім органі 
всякої національної єдності й національного розвою —  в національній 
мові й її культурній, літературній формі.

V II

Ніщо не пропадає в природі, і так само в народнім житті. Стерти 
те, що єсть, і написати на тім місці відразу щось нове, се легко на 
піску, або на шкільній дошці, але в житті реальнім се не так легко. 
Сильне те, що коріниться в нашій минувшині, що має опору в звичаях, 
в попередній роботі. Слабке і хитке, що робиться в рішучій незгоді з 
нею. І тому практичний розум наказує, роблячи нове, зв ’язувати його 
з старим, з  готовим вже, особливо там, де енергія руху невелика, нема 
в ній розмаху й не можна сподіватися, щоб сим розмахом своїм вона 
подоліла інерцію життя, супротивлення того, що існує.

Від слабкого руху українства, який проявляє воно тепер в Росії, не 
можна сподіватися багато енергії ні в чім поки що. І до тих перешкод, 
які й без того лежать на його дорозі, які мусить воно побороти, вели
ким нерозумом було б додавати ще нові трудності, нові “трения”, в 
яких дуже легко могла б до решти згинути, змарнуватися й та невели
ка енергія, яку воно має. О т  чому велику шкоду роблять всякі супе
речки, які вчиняються за ріжні формальні дрібниці, і велику нетактов
ність показують ті, що такі дрібниці витягають і з  малого велике 
роблять. О т  чому дуже не в час тепер забавлятися у всяке новаторст
во, пробивання нових паралельних доріг поруч старих, якими, кінець
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кінцем, також можна б прегарно дочвалати до нашого Риму —  націо
нального усвідомлення і національного життя. А  ще менше часу тепер 
на конкуренцію, на суперництво, на полеміку між репрезентантами 
таких паралельних доріг.

Щ о б було, якби ми задумали “прежде всякого другого действия” 
виробити тепер для цілого українського народу одну одностайну право- 
пись? Скільки б се з ’їло часу, енергії і —  властиво, без усякої реаль
ної користі! Щ о б було, якби знеохотившися ріжними недоречностями, 
які можна подибати в нашій літературній, культурній мові, постанови
ли ми “прочистити” її та виробити одностайний “канон” її від Сяну до 
Кубані? М абуть, покоління цілого на се б не стало, аби такий канон 
виробити і в ті академічні кайдани нашу мову закувати.

І на що?
М аємо кілька відмін правописі. Кожда з  них має своє добре й своє 

лихе. Кождий може держаться тої, яка йому миліша, і можуть вони 
преспокійно жити поруч якийсь час, поки тісніші зв ’язки, толерант
ність, яка виробляється спільною позитивною роботою, а не передиран
ням та амбітним суперництвом, не позволять поволі вигладити всі ті, 
властиво, невеликі ріжниці. М аємо мову культурну, літературну, науко
ву; яка не яка, вона може сповняти своє призначення зовсім добре, і 
маємо вже певний культурний запас на сій мові. Добра річ її чистити, 
шліфувати, але відкинути й на її місце поставити якусь нову, спеціаль
но полтавську, чи харківську, чи якусь іншу, —  се річ зовсім немож
лива.

І так само неможливо —  занехати всяку культурну роботу, поки та 
літературна мова “виробиться”. Єсть у нас термінологія наукова і 
шкільна, вироблена переважно на ґрунті галицькім, вироблена в знач
ній часті нашвидку, під натиском наглої потреби і не завсіди вмілими 
руками. Через те є в ній чимало сміття, яке мусить бути раніше чи піз
ніше виметене, і його треба вимітати неустанно. Але очевидна річ, що 
все-таки виходити треба від сеї, вже готової, вже прийнятої в одній 
часті України термінології і з  неї передусім вибрати все корисне і при
датне, викинувши усе нездатне, а не творити зовсім незалежно від неї 
цілком нової паралельної термінології й копати новий рів між двома 
частинами української землі, без того роз’єднаними всякими сторонні
ми впливами. Єднатися, концентруватися, а не ділитися, не розбігати
ся —  се повинно бути у всім наше гасло.

Звичайно, при всякій аргументації чи против мови, чи против тер
мінів, повторяється, що народ того не приймає, того не розуміє і т. д. 
В дійсності невдоволення, критика, неохота йде від інтелігенції, яка не 
хоче зробити тої малої роботи —  присвоїти собі культурну українську
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мову, її термінологію та, стаючи на хуторнім становищі в сій справі, 
заслонюється тим міфічним "народом”. Коли б вона сама зрозуміла й 
щиро перейняла ту нехитру премудрість, що для того, аби орудувати 
культурною мовою, хоч би й своєю, треба трохи привичитись її, то сю 
премудрість без труда ще далеко легше присвоїв би собі й народ, який 
далеко ліпше розуміє, що книжна мова йому не може датися без пев
ного труда. І тоді виявилося б, що книжка українська, написана для 
широких кругів народу, зовсім не дає ніяких особливих трудностей для 
зрозуміння тим народом ні з  сторони правописі, ні лексики, ні склад
ні, ні термінології. Повторяю —  книжка призначена для широких кру
гів. Бо ніхто не має претензій до того, щоб статті збірника математич- 
но-природописної секції Товариства Ш евченка, а навіть історичні чи 
філологічні наукові курси були написані загальноприступно для читача 
з народу. Такі речі ніде не пишуться для народу, і наша культурна мова 
не може бути виїмком. Книжка, призначена для народу, може обмежи
тися мінімумом елементів культурних, заразом —  можливо зблизитися 
до місцевого обиходу живої мови. Але у інтелігента не повинно бути 
місця для локальних, провінціальних капризів.

Поки народ живе, живе й його мова. Н і я, ні ви, читачу, не вга
даєте, яка буде мова наша літературна й наукова, її термінологія, її пра- 
вопись, навіть за п’ятдесят літ —  як будуть писати й говорити наші 
внуки. Пильнуймо своєї мови, поліпшаймо її, але не затуркуймо голо
ви ані собі, ані людям надмірним перфекціонізмом. Довлѣетъ дневи 
злоба єго. Д ев’яносто дев’ять процентів того, що продукуємо ми тепер, 
сповнивши свою службу теперішній хвилі, однаково забудеться, і що ж 
тут старатися про те, щоб його форма подобалася будучим поколінням, 
коли в тім вони не будуть мати потреби? Т е з теперішніх писань, що 
потрібне буде для ужитку наших правнуків, постараються вони пере
вести на будучу правопись, і мову йому перелицюють, коли воно буде 
потрібним для ширшого ужитку. Сей труд і клопіт можемо їм полиши
ти, а тепер орудуймо тими культурними знаряддями, які маємо, тою 
мовою чи термінологією, яка досі виробилася. Н е маймо претензії тво
рити для віків, а ліпше пильнуймо свого обов’язку перед хвилею, перед 
її вимогами, щоб чесно сповнити його.

Старозавітна легенда оповідає про свого національного героя, що 
він в розпалі гніву, не маючи іншої зброї, ослячими щелепами, що по
палися йому на дорозі під руку, побив тисячі ворогів. Я  думаю, що 
нинішні наші культурні снаряди —  літературна й наукова мова, термі
нологія, правопись, —  се все-таки щось ліпше від тих ослячих щеле- 
пів. Але якби справді було се все тільки ослячими щелепами, то і з  сею 
зброєю потрапимо ми доказати великих діл на полі культурно-націо
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нального відродження нашого народу. Іншої зброї, інших засобів ми не 
маємо й не будемо мати. Але коли будемо мати те завзяття пращ й 
боротьби, якого вимагає від нас велике завдання хвилі, що лежить 
перед нами, ми і з  тою зброєю докажемо свого.

Тільки викресати треба з  своєї душі святий огонь запалу!



Р О З Д І Л  III

СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ 
“СЕЛО” ТА “ЗАСІВ” 

(1909-1912)



Перша сторінка народного ілюстрованого тижневика “Село”, що виходив 
у 1909—1911 роках за ініціативи М.Грушевського. 

Оформлення заголовка з мальованою заставкою художника І.Бурячка.



В С Т У П Н І Т А  ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н І С Т А Т Т І

ДО Н А Ш И Х  Ч И ТА Ч ІВ

Оце зачинаємо нашу народну газету*, для наших селян і робітників 
українських. Будемо подавати відомості, новини і всяку науку в спра
вах, потрібних нашому селянинові або робітникові, і про всякі важніші 
справи з  життя українського, російського і заграничного, цікаві для 
всіх, про які всякому треба знати. Бо вже минули ті часи, коли тим, 
що діється в світі, цікавилися тільки пани, учені люди, інтелігенція —  
як їх звуть по-ученому, а простий чоловік, хлібороб чи робітник, мав 
перед очима тільки ту скибу землі, що орав відмалку до кінця життя, 
а ремісник —  свій струмент, свій копил і правило, і крім сього мало 
що знав, мало чим цікавився —  і не мав звідки довідатися. Тепер 
кожда значніша подія в однім краї відбивається зараз і на житті інших, 
навіть дуже далеких сторін. Ціни на збіжжя і на худобу, ціни на това
ри, заробіток робітника —  перелітають з  одного кінця світу на другий. 
Війни чи революція, великий урожай чи недорід, забастовка чи силь
ний рух фабричний, корисна видумка, винахід в хазяйстві чи в промис
лі з  одної частини світу відбивається зараз на житті, промислі і добро
буті інших сторін.

Тепер також і власне життя наше, порядки, закони залежать від 
самого народу. Всякі справи —  чи в селі, чи в волості, чи в земстві, 
чи в цілій державі ідуть ліпше або гірше від того, чи займаються ними 
і чи тямлять їх люди. Д е селянство, робітники і весь народ тямущий, 
просвічений, тим ліпше, легше, щасливіше живеться всім вкупі і кож- 
дому зокрема. Менше темноти —  менше й неправди, шкоди, всякого 
лиха. Через те —  хто хоче добра своєму краєві, своєму народові, по
винен дбати не тільки про те, щоб самому бути просвіченим, тямущим, 
але і про те також, щоб і навколо нього люди, громада, народ були теж 
якомога тямущі, просвічені.

До сього служить школа, книжка, газета. Сьому помогти хочемо і 
нашою газетою: щоб люди наші, котрі не мають ані часу, ані змоги чи
тати великих, щоденних газет, могли з сеї малої газети короткими і 
простими словами на своїй мові довідатися про все важніше, до всьо
го доходити, просвічуватися. Коли хто, може, думає, що в таких на
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родних газетах.не пишеться всеї правди, пишеться інакше в них, а інак
ше у великих газетах, то нехай сього не боїться: до своєї газети запро
сили ми найліпших письменників, людей учених, добре тямущих в 
усяких справах, які про все писатимуть тілько просто та коротко, але 
нічого не затаюючи, нічого не змінюючи. Бо одна правда для всіх, панів 
і мужиків, учених і неучених. І тоді тільки буде добрий лад, як у всіх 
важніших справах кождий буде тямити і розумітися.

Читачів же наших просимо самих читати й іншим давати та при
охочувати: .нехай ся газета іде з  рук до рук, з  хати до хати, людям на
шим і всьому миру нашому українському на користь та на пожиток.

A  jcro чого не зрозуміє, або на якусь справу для нього цікаву не 
знайде відомості, нехай пише до редакції і питає, однаково, чи то буде 
справа господарська, чи громадська, чи з  політики, чи з  науки, а ми 
будемо старатися поясняти такі справи, чи то в статтях, чи то в відпо
відях.
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В  ЄД Н А Н Н І С И Л А

З а  кілька останніх літ на Україні дуже поширилися селянські това
риства, або як  їх тепер звуть по-ученому —  кооперативи (слово се 
означає спілку, гурт, що спільно орудує справами). З а  два-три роки, 
наприклад, по Київщині заснувалося півтисячі товариських крамниць 
(потребительских обществ). Д о того ж  числа добігають і ріжні сільсь
кі товариства на Полтавщині —  крамничні, кредитові і хліборобські 
(сельскохозяйственные). П о інших губерніях їх менше1, се правда; та 
треба сподіватися, що й там знайдуться охочі й тямущі люди, що зро
зуміють велику користь сих товариств та поширять їх і там. Бо користь 
од них дуже велика, особливо під теперішній час; більша навіть, ніж 
може се здаватися. Навіть найпростіші товариства, як крамничні та 
позичкові, дуже багато можуть помогти селянинові. Вони дають йому 
змогу добувати добрий крам дешево, діставати по дешевим цінам, а то 
і на борг всякий господарський припас, машини, насіння. Ч ерез них 
селяни можуть корисно вести продаж збіжжя (зерна) —  добувати 
позичку під збіжжя, виждати добру ціну й продати в перші руки, 
минаючи дрібних скупщиків, що наживаються на селянах та не раз 
гірко обдурюють їх та собі в кишеню кладуть весь заробіток, що мав 
би припасти хліборобові1 2. Щ е більше можуть зробити хліборобські 
товариства, як добре їх повести. У  нас, приміром, селяни звичайно ви
снажуються на саме лиш збіжжя, і, тяжко працюючи, ледве прожи
вають. Тим часом далеко більшу користь могли б мати, годуючи на 
своїм господарстві худобу, птицю і продаючи її, а також масло, сир, 
яйця й інші такі речі. Хліборобські товариства, а особливо спілки (сою
зы) зв’язані з  сих товариств, помагають продавати се все в перші руки, 
з великою користю, за добру ціну, не по базарах або скупщикам, а 
відразу на вивіз в великі міста або за границю. Такі товариства і спіл
ки товариств можуть також дати змогу селянинові продати збіжжя не 
в зерні, а в переробленім виді: вони можуть заводити свої млини, 
винокурні, пивоварні, сахарні. Тим чином великі бариші, які беруть собі 
від селянського збіж ж я ріжні купці і перекупці, заводчики, сахаро- 
вари, винокури, пивовари —  все се могло б піти селянинові, і ко
ристь з його праці збільшилася б удвоє і більше против того, яку має 
він тепер, продаючи скупщику зерно, часто і за безцінь, як притисне 
біда.

1 Дивись числа в №  1, в статті “Сільська кооперація на Вкраїні і в Росії”* .
2 Див. про се статтю в №  1* “Як вигідніше селянам продавати свій хліб” і 

допис з Таранівки*.
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Т а  се все тільки половина тої користі, яка йде від таких товариств 
і спілок. Н е менше, а може, й більше важать вони у цілім житті на
роднім. Селяни, ведучи таке товариство —  хоч се діло й не бозна-яке 
мудре, набираються багато розуму, привчаються до діловодства, раху
вання і дітей своїх привчають. Т ак  би сказати —  самі очі їх підійма
ються од ріллі і одкриваються на широкий світ. Привчаються до гур
тової роботи, до єднання, до спільного орудування справами. А  се 
незвичайно важна річ. Все, що люди зробили доброго, корисного, все 
здобули отсим умінням єднатися, працювати в спілці, вести справу гур
том. І той народ, у якого більше хисту, більше уміння до такої гурто
вої роботи, і живе краще і легше, в добробуті, в порядку. У нас через 
усяке лихоліття, яке пришилося нашому народові пережити, сей хист і 
уміння дуже підупало. Люди зневірилися в гуртовій роботі, бо не вмі
ють її наладити. Кажуть: “гуртове —  чортове”, або: “громада —  ве
ликий чоловік, та дурний”. І через те так у нас живеться злиденно, що 
люди йдуть одинцем, б’ються кождий як риба об лід, а гуртом узяти
ся не вміють. І не покращає, поки люди того не навчаться. А  навчать
ся не інакше, як втягаючися поволі до таких товариств, як отеє гово
рилося, та до товариств просвітніх, про які поговоримо іншим разом.

П риміт ка. П ро те, як засновувати товариства хазяйствені, є доб
рі книжечки: М .Гехтер “Сільська кооперація”, ціна 20  коп.; В.Дома- 
ницький “Товариські крамниці (потребительські товариства)”, ціна 
6 коп. Крім того, про се буде говоритись і в нашій часописі.
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С Т О Л ІТ Т Я  Ф ІН Л Я Н Д ІЇ

5 вересня (сентября) скінчилося сто літ з  того часу, як прилучено 
до Російської держави Фінляндію, то значить землі за Петербургом, 
над Балтійським морем, де живе народ фінський. П еред тим сі землі 
належали до Ш веції, а Росії се було дуже не на руку, що так під са
мий Петербург шведська границя підходила. В 1808 р. зайняла вона 
Фінляндію. Щ об прихилити фінів і шведів, що там жили, до Росії, цар 
Олександр І весною 1809 р. на соймі, то значить —  зібранні депута
тів фінляндських (так як дума фінляндська), сам пообіцяв словом своїм 
царським, що Фінляндія буде зоставатися при своїх правах і конститу
ції своїй. З  того часу і досі Фінляндія зіставалася при Росії як край 
осібний, автономний, як се називають —  то значить, що сам собі зако
ни постановляє. Намісника, губернаторів, чиновників усяких назначає 
правительство російське. Але закони постановляє фінляндський сойм і 
подає на затвердження цареві. І всяке діловодство по судах і урядах 
(присутствиях) і наука по школах іде на місцевій мові —  по-шведськи 
й фінськи.

Останніми часами в Фінляндії велика тривога, що їх все більше 
підтягають під ріжні російські порядки. Тому й століття се не святко- 
вано як день радісний. Бо фінляндці дорожать своїми правами, своїми 
порядками, якими добилися ліпшої долі.

Фінляндія —  сторона дуже бідна. Половина землі і тепер ще під 
лісом, а родючого ґрунту дуже мало: холодно там і мороз часто поби
ває збіжжя. Проте люди живуть заможніше і ліпше, ніж у нас, дарма, 
що край у нас багатіший і дозвільніший. Се тому, що фінські люди ж и
вуть дуже роботящо, тверезо, а найважніше —  що просвічені. М айже 
кождий вміє читати; на сто душ знайдеться ледве 2 таких, що не вмі
ють читати, та й то десь, може, в глухім кутку.

Поки Фінляндія була при Ш веції, за кількасот літ всі пани, помі
щики, чиновники, міщани стали з шведів: або з  родовитих шведів, або 
з фінів, що говорили і писали по-шведськи. Бо шведська мова вважа
лася мовою панською, просвіченою, а фінська —  тільки для темного 
мужика. Вчили по школах тільки по-шведськи і думали, що фінська 
мова до того не придатна, так як декотрі у нас на Україні кажуть про 
українську мову, що вона не здатна на людську мову, а тільки на му
жицьку. Т а  з  того часу, як Фінляндія одійшла до Росії, почали ріжні 
тямущі і учені фіни на ту гадку приходити, що далеко ліпше фінським 
дітям вчитися по-фінськи і фінському селянству на своїй мові просвіча- 
тися; тому треба для них фінські книжки та газети видавати і по шко
лах по-фінськи вчити. Спочатку з  них сміялися, потім їм противилися,



238 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ “СЕЛО~ ТА "ЗАСІВ" (1909-1912)

а далі побачили, що воно таки справді так: для фінського народу таки 
його рідна фінська мова способніша. Почали вчити по-фінськи в шко
лах по селах, де більше живе фінів, а по містах, де більше привикли до 
шведчиии —  як не по-фінськи, то бодай фінської мови вчать і пись
менства. Почали писати й видавати на фінській мові книжки й газети. 
І дуже се справді поширило просвіту між фінським народом і помогло 
йому до теперішнього добробуту. Т а  згодом і пани, купці, міщани й 
інтелігенція почали приймати назад фінську мову. Бо просвічене, свідо
ме селянство та робітники —  велика сила, тягне за собою й панів, і 
інтелігенцію.
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РО БІТН И Ч І Т О В А Р И С Т В А

Попереднього разу говорили ми про селянські товариства і тіши
лися з  того, що вони поширюються тепер на Україні. Н а жаль, не 
можна того ж  сказати про товариства робітничі. Вони не тільки не по
ширюються, а навіть упадають через усякі перешкоди, пропадають, або 
ледве животіють.

Найбільше корисні і підхожі для робітника професійні товариства, 
то значить такі, де гуртуються робітники чи ремісники одного ремесла 
з якогось міста: скажім, слюсарі в одну спілку, столярі в другу. Такі 
товариства дуже корисні тим, що можуть охороняти своїх членів від 
якоїсь кривди від хазяїв чи від когось іншого, добиватися кращої плати 
та кращих обставин в роботі, помагати у всякій біді, рятувати у всякій 
пригоді та помагати просвічуватися й доходити всякого знання.

Окрім того, такі товариства, подібно як у селян —  товариства хлі
боробські, багато можуть помагати робітникам до згуртування, щоб ве
сти свою роботу самим, а не в хазяйських наймах.

З  тих причин дуже варто було б, щоб робітничі, професійні това
риства у нас поширювали якомога.

Вони й почали були ширитися, як їх можна стало засновувати по 
закону 4 марта 1906 р. про товариства і союзи. Устав такого товари
ства треба подавати до губернського “присутствия по делам об общее - 
твах и союзах”, се “присутствие” затверджує устав або каже, що в нім 
треба змінити, і затверджує по тих змінах. Останніми часами часто до
водиться чути, що сі “присутствия” задержують устав робітничих спі
лок. А  дозволені закривають не тільки за політику, як-то кажуть, а на
віть за поміч безробітним, за участь у забастовках тощо. Т а  проте не 
слід сим бентежитися. Слід таки закладати отсі робітничі товариства. 
Як залежуються в “присутствии” їх устави, то нагадувати про них, 
засновані вже товариства всякими способами підтримувати, а на місце 
закритих нові подавати на затвердження.

Де не можна, не вдається завести товариства робітничого профе
сійного або робочої спілки (артілі), там можуть здатися товариства кра
мничні (потребительські) або гуртки просвітні. Товариські крамниці 
можуть добре удаватися, одначе, тільки там, де їх робітники можуть 
завести без того, щоб у них устрявали хазяєва: де робітники живуть 
собі осторонь і можуть вести їх самі тільки.

Про гуртки просвітні буде мова другим разом.



240 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ ‘ СЕЛО" ТА “ЗАСІВ'  (1909-1912)

П РО  ВРО Ж А Й

Правду пишуть: в Росії як неврожай, то біда, а як врожай —  то 
друга біда. Селяни не можуть видержати збіжжя, спішаться продава
ти, бо грошей потрібують. Скупщики ціну збивають, за дешеву ціну 
купують. Н а залізницях вагонів не стає, хліб задержується, щодня по 
двісті вагонів все нових та нових застряває. Багато про се тепер пи
шуть, як припекло всім. Голова продовольственої комісії Державної 
(Государственої) Думи удався до старшого міністра Столипіна, щоб 
подумав над тим, аби казна купувала збіжжя по справедливій ціні — 
щоб скупщики не збивали ціни. Міністр сказав, що казна не може тор
гувати хлібом. Н а те йому пригадали, що торгує ж  казна горілкою (а 
давніше торгувала сіллю), то чому ж  би не могла торгувати хлібом? 
Однаково для війська купує хліб. Тоді міністр сказав, що справді се 
діло варто розсудити.

Багато могли б помогти земства. Чимало земств позичають гроші 
селянам, що виробляють різні вироби (кустарям), так могли б позича
ти гроші і під збіжжя (хліб). Т а  виявилося, що подумали досі про се 
всього тільки яких 4 —5 земств на цілу Росію, а є їх кількасот. І одне 
тільки земство Валуйське (в Воронезькій губернії) сю справу прова
дить добре: взяло на се позичку з  Державного банку 300 тис. і вже 
багато літ з  того роздає позички селянам під хліб, з  року на рік усе 
більше й більше. А  від селян нічого більше не хоче, тільки аби хліб 
страхували, коли взяли на нього позику. Позичивши під хліб гроші, 
селянин може почекати з  хлібом, а не продавати його за безцінь.

Се діло важне, і треба, щоб і по інших земствах гласні того ж  до
певнялися —  щоб і земства в тім селянам помагали, а не тільки селян
ські товариства, про які у нас писано було попереду (в Ке 1 і 2 ).
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П РО  РО БО Ч І СП ІЛКИ

О д часу до часу, то тут то там появиться у нас звістка про робочу 
спілку (артіль), що веде гуртом якесь ремество, гуртом провадить то
вариську майстерню. Небагато таких звісток, і видко, що не дуже сі 
спілки поширюються. А  тимчасом се дуже корисна річ, і вже здавна 
тямущі люди заходилися коло поширення таких спілок (артілів). Ви
роблювано і друковано устави сих спілок для їх поширення, помагано 
їх закладати. Бо такі спілки можуть мати велику вагу. В сторонах, 
котрі багатші і давніше прийшли до ладу, як Німеччина, Франція, 
Англія —  там люди багаті, з  капіталом, таку силу взяли, що там гур
товим майстерством трудно що-небудь вдіяти. Капіталістичне життя 
там дуже вже розвинулося, кажучи по-ученому. Але там, де сього не
ма ще, як от і у нас, і в інших подібних, небагатих і капіталістично 
нерозвинених сторонах —  там робочі спілки можуть держатися против 
конкуренції капіталістів. Ремісники і робітники, зв ’язуючися в спілки, 
а спілки єднаючи в ширші союзи, можуть повести діло широко, не гір
ше капіталістів.

Дамо приклад. О т  кілько тижнів тому всіх зацікавила звістка про 
залізницю, збудовану таким спілковим способом в Італії. Збудувати за 
лізницю діло не просте —  скільки тут різного ремесла, різного діла. 
Звичайно будує залізницю компанія, од себе здає ріжні роботи підряд
чикам, ті —  ріжним рядчикам, а ті дають ще меншим. Т ут же робочі 
спілки порішили, взявши будову, повести її всю спілковим способом. 
Здавалоря се дуже трудним, і ніхто не вірив, щоб се удалося; тим біль
ше, що залізниця була чималенька. А  тимчасом удалося. Всю роботу, 
від найпершого інженера до останнього грабаря, вели члени робочих 
спілок, і вибудували залізницю на час, дуже добре, краще, ніж будують 
компанії капіталістів.

Тепер подумати, яку користь мали б з  того робітники! Звичайно, 
як будують залізницю, то головні бариші заберуть собі капіталісти, що 
зложили компанію. Потім —  головні підрядчики. Далі —  менші під
рядчики і рядчики. І поки дійде до самого робітника, то ледве зо
станеться на черствий кавалок хліба йому і дітям. Коли ж  будову вес
тиме спілка, весь бариш справедливою розкладкою візьмуть самі 
робітники, ремісники і всі, хто робили коло того. Се користь грошева. 
А  окрім того важно, що робітник у сім ділі вже не наймит, а хазяїн. 
Інакшими очима він дивиться на діло, інакше його право. Ніхто його 
не може самовільно одправити, ні обидити, ні обшахрувати. Через ви
борних старшин він має у всім голос, у всім своє право. А  скільки се 
значить?
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Італія має багато подібного до нашого краю. Фабричний промисел 
там не розвинувся, народ більше коло земельки працює, капіталізм та
кої великої сили не має ще. Т е, що доказали італійські робочі спілки, 
можуть доказать і наші робітники, коли будуть гуртуватися в робочі 
спілки, єднатися, організуватися та вести справу розумно та акуратно. 
Вони зможуть вести і найбільші діла самі, як хазяєва, а не наймити. 
Самі будуть користуватися з  праці рук своїх, не ділячися ні з  ким.
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П РО С В ІТ Н І Т О В А Р И С Т В А  І ГУ РТК И

Роботи кінчаються, починається осінній та зимовий одпочинок. 
Треба одпочинку того натрудженому робітникові сільському, дуже тре
ба. Т а  зимовий час довгий. Добре б було, щоб за сей час не тільки 
тіло спочило, але й голова, душа набралася чогось доброго. Весняна та 
літня робота здебільшого не давала про се подумати. Тепер є час про 
все подумати, чомусь навчитись.

Діти йдуть до школи. А  дорослим, чоловікам та жінкам? Добре, як 
хто добре грамотний, та якась копійчина в кишені знайдеться. М ожна 
газетку виписати, книжечок справити; тепер і газетки є добрі та недо
рогі, наші, українські, і книжечки. Написати хоч до нашої редакції, хоч 
до книгарні, про що книжечок треба —  виберуть і пришлють. Я к  знай
деться в селі три-чотири таких охочих до книжки, до читання, то не
великим коштом багато можна користі мати: один такі книжки спра
вить, другий інші, прочитають —  поміняються, один другому позичить, 
от і мають що почитати, набратися і знання, і розумної гадки —  якщо 
тільки добрі книжки купуватимуть1. Н у  а котрі неписьменні —  а не
письменних або таких, що букви ніби й знає, а читає так трудно, що 
не втне сам, —  їх же у нас на Україні в скільки разів більше, як добре 
письменних. А бо котрі й письменні, та на книжку копієчки не мають. 
От би здалося піти кудись до читальні, послухати, як читають!..

Добре, як де трапиться учитель охочий, що “чтение” у школі зро
бить, ще, може, й картини покаже з  ліхтарні (фонаря). Т а  тепер на се 
строго й учителям, та не скрізь і сам учитель охочий. Н е інакше як 
треба самим нашим людям про себе дбати: завести читальню, в склад
чину купити книжечок, газету виписати; з  миру по копійці —  можна 
читальню зробити хорошу. Грамотний зайде —  сам почитає, для не
грамотних почитати вечором газету або книжку. А  то добре также за 
співати пісень —  хор завести, навчитися добрих пісень. У  нас же, 
українців, тільки ще й скарбу зосталося, що мова наша та пісня наша 
прекрасна, якої ніхто більше на світі не має. Я к  Тарас Шевченко сказав:

Наша дума, наша пісня не вмре, не загине —
От де, люди, наша слава — слава України!
Без золота, без каменю, без хитрої мови,
А  голосна та правдива — як Господа слово*.

В кождому гурті знайдеться не один чоловік, що потрапить піду
чити співати, а голосів —  скільки хочеш. Українці співаки прирожден-

1 Див. у №  4, Які читати книжки*.
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ні. І як же то любо поспівати в гурті та й послухати нашої пісні рідної, 
української, що її діди-прадіди, прабабки, праматері наші складали, в 
них тугу й горе, щастя і надію свою виливали.

Або представлення якесь зробити —  є теж багато таких предста
влень українських гарних, цікавих, веселих і сумних, що й посміятися, 
забавитися і гарних думок набратися, добру всякому повчитися. Дуже 
се забава мила, хороша —  зайнятися таким представленням.

Там, де можна одкривати одділи (філії) губернської “Просвіти”, 
там найкраще для сього всього одкрити у себе такий одділ “Просвіти”. 
Т ак  робиться в Катеринославщині, в Подільській губернії, на Кубані. 
Коли є в вашому селі душ скілька таких, що сим цікавляться і раді б 
зайнятися, напишіть до вашої губернської “Просвіти”, а вона вам і 
устав пришле, і научить, як зробити і куди подати прошеніе1.

В Київщині та Чернігівщині, хоч є там в губернських містах “П ро
світи”, якось не вдається діло з  одділами їх, не дають дозволу. Отже, 
тут і по інших губерніях, де нема “Просвіти”, як от у Харківщині, 
Полтавщині, там треба закладати самим собі просвітнє товариство, чи 
то в виді общеської бібліотеки, чи в виді любительського театрального 
гуртка, для представлень, чи в виді просвітнього товариства. Робити се 
треба на підставі закону 4  марта 1906 р. про товариства і союзи. В на
шій газеті подамо незадовго взірець, як укладати устав такого товари
ства чи гуртка та куди і як подавати його на затвердження. Вас же всіх 
просимо в ваших селах підшукувати собі людей, охочих до сього діла, 
з  якими б ви могли приступити до заснування в своїм селі потрібного 
товариства чи гуртка.

1 Адрес.
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З А К О Н  П РО  СВО БО Д У  ВІРИ

Перед самим одкриттям Державної Думи прийшла звістка, що пра
вительство взяло з  Думи назад свої проекти законів про свободу віри 
і шлюби людей різної віри. І так на ніщо пішла голосна боротьба, яку 
звели з правими поступові і середні члени Думи минувшої весни, щоб 
обстояти сі закони.

Мало чим добрим могла похвалитися нинішня Дума. Поступових 
депутатів —  таких, що добиваються більшого права і більшої свободи 
для людей, в сій Думі небагато, нема їх і півтораста на всіх 439 депу
татів. А  правих, тих, що против свободи, хоч не багато більше, та во
ни все більше дають собі духу, побачивши, що на їх слова вважає пра
вительство —  міністри і всяке начальство. А  середні депутати, звані 
октябристами, бо вони, мовляв, стоять за царський маніфест 17 октяб
ря, що дав Росії свободу і конституцію, —  вони теж здебільшого не 
відважалися обороняти свободу, а так робили, як хотілося начальству. 
Тому небагато доброго вийшло з  сеї Думи, і дуже пишалася вона, як 
закон про свободу віри одстояла. Закон сей був виготовлений прави- 
тельством ще давніше; він мав ближче вияснити права свободи віри, що 
надав маніфест 17 квітня (апреля) 1905 р. Праві і духовенство (С и 
нод) дуже противилися тому законові, але октябристи постояли за ним, 
разом з поступовими депутатами, і пододавали до міністерського про
екту ще різні права. Робили вони се, головно, для старообрядців мос
ковських, що тримаються октябристів. І такий закон в Думі зложено, 
щоб вільно було всякому свою віру проповідувати, поширювати, з  пра
вославної віри на свою віру інших намовляти, не тільки що самому пе
реходити на яку хоч віру.

Так і повинно б бути, бо не можна нікого до віри силувати. Віра 
для чоловіка річ —  найсвятіша, се діло його совісті і не можна її чіпа
тися, тим менше —  не можна якусь віру накидати живосилом. Бага
то-багато пролилося сліз гірких і навіть війн кривавих велося за віру, 
тому що сильніші хотіли слабших до своєї віри силою тягти, а ті не 
давалися, а як не могли силою відбитися, то потайки своєї віри держа
лися і всяку обиду за те приймали. Багато брали, арештовували, заси
лали людей за те, що з  православної віри на іншу намовляли й пере
водили. Після маніфесту 17 квітня 1905 р. не можна вже забороняти 
сього або за се карати: стало вільно переходити на яку хоч віру і інших 
до того призводити. Т а  праві й духовенство православне багато против 
того виступає, каже, що з того православній вірі буде шкода. А  яка 
користь їй, що силою при ній держатимуть?
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Тепер от, як вийшла звістка, що правительство взяло з  Думи за
кони про віру, побоюються, щоб справа з  сими законами про свободу 
віри знову не потяглася надовго. Я к  почнуть в міністерстві новий за
кон виробляти, то може се надовго затягнутися, і не знати, який-то но
вий закон предложить. А  тим часом треба, щоб докладно було звісно, 
що можна в справах віри, що вільно, і чого не можна забороняти 
нікому. А  то й досі, особливо по селах, до людей за се чіпляються по- 
давньому, так, якби й не проголошено було свободи віри царським 
маніфестом 17 квітня 1905 р.
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Щ Е  П РО  ВРО Ж А Й

Сього місяця в Петербурзі зачалися засідання осібного “совещания 
об урожае”. Перше засідання було 8 жовтня, про друге ще не було 
вісті.

Поки зібралися порадитися про врожай, вийшло так, що треба за 
разом думати і про будучий неврожай, бо озимина пропаща майже 
скрізь. Т а  сю справу відложено, поки докладні відомості прийдуть, а 
поки що думали, що робити з хлібом з сього урожаю. Дві цікаві спра
ви при тім виникли. О дна —  що хліб з  Росії скуповують дешевою ці
ною, вивозять за границю, особливо до Німеччини, а потім, як у Росії 
хліба не стане і ціна підійметься, тоді вони звідти везуть назад і доро
гою ціною продають. Казали, що треба положити мито (пошлину) на 
хліб, що до Росії везуть: брати з  нього гроші, щоб не мінжували ним, 
не вивозили навмисно, щоб потім дорожчою ціною назад в Росію ж  
продати. Друга справа —  про позички під хліб. Говорено про те, щоб 
побудувати по залізницях хлібні склади, на ті гроші, що залізниці бе
руть з  хліба на склади (по копійці з  п’яти пудів), щоб у тих складах 
хліб міг лежати й по кілько місяців. А  для позичок під хліб щоб завес
ти осібний банк, щоб позичав селянам гроші під хліб, аби селянинові 
не приходилося за безцінок продавати хліба, потребуючи грошей.

Справді, воно дивно, що в Росії, де найбільше народу живе з  хлі
боробства, нема осібного банку, який би дбав про хлібороба, позичав 
би йому гроші під хліб і в інших справах йому був помічний. Але й те 
треба сказати, що про такий банк се не перший раз заводять мову. Го
ловне діло, не можуть найти способів, як би сей банк міг сам з селом, 
з хліборобами самими діло вести. М ає гроші на позички під хліб Д ер
жавний (Государствений) банк, —  кільканадцять мільйонів. Але що 
ж? Такий банк буває на губернію один, або найбільше два; йому в 
дрібні справи з  селянами входити трудно, і виходить так, що ті гроші 
позичаються великим панам, а селянам майже ніякої користі з  них не
ма. П ’ять літ тому заведено було “управление по делам мелкого кре
дита”, умисно для позичок селянам. Посередниками мали бути земст
ва —  земські каси. З а  порукою земств отеє “управление” мало 
позичати гроші і сільським товариствам: позичковим, господарським і 
крамницям товариським. Т ак  що ж? Показується, що навіть сі гроші, 
призначені на позички, не розбираються —  не розбирають їх земства 
до своїх кас, не позичають товариствам і селянам. Я к  чиновницькі 
“присутствия” і канцелярії не вміють завести діла з  селянином, помогти 
йому, так і нинішні земства, що стали також звичайними собі чинов
ницькими канцеляріями, після того, як останніми літами з  них викурено



248 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ Х ЕЛ О " ТА 'ЗА С ІВ ' (1909-1912)

людей, що хотіли працювати для народу, для його добра. Н у, а як візь
меться до сього діла хто з  громадянства —  дивись, щоб не обжалува- 
но за сю роботу, ніби людей бунтує, та не вислано куди-небудь на про
холоду. Т ак  відганяють людей, охочих попрацювати для народу, а потім 
даремно пробують канцелярськими способами, через чиновників нала
дити діло, яке потребує щирих робітників на місці, на селах —  таких, 
що працювали б з  любові до діла, до народу, “для Ісуса, а не для хліба 
куса” , як у нас говорять.
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П А Л Е Н Н Я  ТРУ П ІВ

З а  давніх часів одні народи ховали мерців, закопуючи в землю, ін
ші палили їх, треті виставляли їх десь на високих місцях, щоб птахи 
з’їли їх. Пізніше звичай хоронення в землі поширився так, що мало де 
лишилися інші звичаї. Але стає людям все тісніше, кладовища займа
ють багато місця, по великих містах приходиться їх однаково за кіль
кадесят літ закривати, кістки померших виймати та нових ховати. А , 
крім того, від тих кладовищ буває часом і зараза, і ріжні хвороби та 
невигоди. Тому знову помалу вертаються до давнього звичаю: палити 
трупи. П о чужих краях в ріжиих містах заведені вже так звані крема
торії, заведення для палення трупів: небіжчика там спалять в великій 
печі, а недогарки кісток зложать в гарне горнятко і сховають, як за 
давніх часів бувало. Тепер і в Росії, в головній лікарській управі 
(управление главного врачебного инспектора), приготовлено проект про 
заведення крематорію! Палити трупи думають тільки тих, котрі в своїм 
заповіті (завещании) самі того захотіли, а неповнолітніх —  коли того 
захотятъ батьки або опікуни. До того наперед мусить труп оглянути 
лікар і поліція —  чи нема яких знаків або підозрінь убийства.
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П РО  РО БІТН И Ч І Т О В А Р И С Т В А

Минувшого тижня в Державній Думі ішла дебата (розмова) з  при
воду запитання, поставленого правительству про утиски і всяку тісноту, 
яка діється робітничим спілкам —  що їх закривають без причини, на
віть за те тільки, що вони “мішаються в відносини між робітниками і 
хазяєвами”. А  для чого ж  ті спілки мають бути, як не на те, щоб до
ходити справедливих відносин між хазяєвами та робітниками та пома
гати робітникам доходити свого права. Н а се й був виданий закон про 
товариства і союзи 4  марта 1906 р., обіцяний царським маніфестом 
17 жовтня (октября) 1905 р.; на се ж  і пізніший закон видано, що 
робітникам вільно забастовки (страйки) робити, і за се не можна їх 
карати. Царський маніфест обіцяв свободу спілок, і так почало роби
тися. А  тепер начальство знову назад повернуло.

Одповідав на запитання товариш міністра внутрішніх справ генерал 
Курлов. Він казав, що непотрібно нарікають, що нібито правительство 
тіснить професіональний (робітничий) рух. Воно бореться не з  профе
сіональним рухом, а з  рухом против правительства, що користується 
робітничими (професіональними) товариствами, аби робітників підбива
ти против правительства. Він посилався на те, що в робітничих това
риствах пильнують соціал-демократи та соціалісти-революціонери, щоб 
тими товариствами орудувати; як не запобігати тому, то прийде до но
вої політичної забастовки, а може, навіть до повстання. Але сі виводи 
генерала Курлова не сподобалися в Думі нікому, крім правих депута
тів, що стоять против усякої свободи. Н е тільки ліві —  соціал-демо
крати та трудовики і кадети, але й середня партія —  октябристи, вва
жали, що міністерство не гаразд боронить теперішньої тісноти, яка 
діється робітничим товариствам, і на будуще обіцяє так поводитися з 
ними, щоб поборювати “рух против правительства”.

Міністерство каже, що воно добивається, аби в робітничих товари
ствах не політиковано, аби не бунтовано робітників против правитель
ства. Але як робітничі спілки закривають за те, що вони мішаються у 
відносини хазяїв до робітників, то при чім тут політика? А  таких за 
кривань повно чути з  усіх боків. В 1907 р. 10 робітничих спілок було 
закрито за се —  се пригадали депутати в Думі. Коли начальство не 
буде давати робочому народові об’єднуватися для оборони своїх робо
чих інтересів против хазяїв, чи се не пожене робочих до політики ліп
ше, як всі намовлювання соціал-демократів і соціал-революціонерів? 
Х азяєва, капіталісти, фабриканти об’єднуються без усяких перешкод, 
їх синдикатів ніхто не боронить. А  робочому люду як можна не дава
ти об’єднуватися? Коли він побачить, що йому при теперішніх поряд
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ках не можна воротити свого права на заробіток від хазяїна, чи се не 
пожене його до політичних виступів, хоч би для того вже, щоб добути 
собі право і можність свобідно об’єднуватися, організовуватися!

Правильно сказав кадетський депутат в Думі, що “правительство, 
закриваючи професіональні організації (робітничі товариства), само 
пхає робітників на дорогу самої політичної боротьби”.

Час би вже тому зробити кінець та пригадати царський маніфест 
17 жовтня, що обіцяв “дійсну свободу спілок”.

Сього треба не тільки робітникам, в тім потреба доброго розвитку 
всього громадянства і цілої держави.
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П РО  П Р А В А  Ж ІН О К

З  того часу, як жінок допущено до вищої науки, а в Росії для них 
позаводжено всякі вищі школи, піднялася справа про права жінок, які 
покінчили вищу науку, нарівні з  чоловіками справляти всяку службу і 
вести всякі діла. В деяких сторонах жінкам признано вже однакові 
права з  чоловіками, в деяких тільки йде діло до того. Міністерство про
світи російське оповістило, що незадовго предложить проект, щоб 
жінки зарівно з  чоловіками мали право поступати на всяку службу, на 
всякі посади, до котрих вони мають науку: котрі на лікаря вчилися — 
посади лікарів займати, котрі на професорів чи учителів гімназій учи
лися —  ці місця займати; щоб їх допускали до екзаменів на вищі на
укові ступені —  магістрів і докторів всяких наук. Се буде добре і спра
ведливо, якщо міністерство такий закон приготовить, без усяких 
обмежень. Справедливо се, щоб жінці було однакове право з  чолові
ком, коли вона однакову науку пройшла, а добре тому, що і так уче
них людей не надто багато в Росії, то чого ж  жінкам дорогу заго
роджують?

Сими днями в Петербурзькому окружному суді перший раз висту
пила жінка адвокатом, Флейшіц на ім’я. Прокурор заявив, що се не
правильно і против закону, аби жінка виступала в суді адвокатом, і що 
рада адвокатська (совет присяжных поверенных) незаконно ту пані 
Флейшіц прийняла в адвокати. Але суд, порадившися, порішив, що в 
законах нічого не сказано, аби жінці не виступати в суді адвокатом. 
Тому він признає, що пані Флейшіц може виступати в сій справі. Але 
прокурор таки зістався при своїм, вийшов з  суду, і суд не відбувся.

Цікаво, як ся справа скінчиться тепер. Бо що воно таки до того 
прийде, що жінкам буде у всім рівне право, то певно. Н е тепер, то в 
четвер.
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У БО Ж ІЄ К РА Й !

В Петербурзі засідав з ’їзд  промисловців і торговців, багатих куп
ців, фабрикантів, заводчиків тощо. Я к  звичайно, роздумував не про що, 
як про свої доходи, як їх побільшити. Давніше з  тих міркувань вихо
дило одно: торговці і промисловці благали помочі у правительства, щоб 
там грошима помогло, там підвищило мито на заграничний товар, щоб 
не збивав ціни російським фабрикам. Але сим разом з ’їзд  почав доко
ряти міністрам, що не вміють завести доброго ладу, і край через те убо
жіє, а як край убогий —  то й промислу та торгівлі біда: голому не про
даси. Н е купить, як купила не має. З а  останніх десять літ збіднів 
народ дуже. Десять літ тому рахували, що середнього доходу в Росії 
на душу приходилося 63 руб[лі]. Се й так було дуже убого. Бо в А нг
лії на душу приходилося під той час 273 рублі, а в Америці (в Ш та
тах) навіть 374 руб[лі], шість раз більше, як у Росії! А ж  за останні 
десять літ іще і з  того убожества народ в Росії збіднів, тепер тільки 
58 рублів на душу припадає! Н а 150 мільйонів Росії тільки 400  тисяч 
мають дохід не менше тисячі рублів щороку, сливе один на п’ятсот душ 
має такий дохід. А  на податок казьонний, земський і всякий інший іде 
коло третини всього доходу (ЗО до 40  процентів), і податки все зрос
тають, дуже скоро. З а  останніх 12 літ в Англії податки зросли на 42 
проценти, в Америці —  на 56 процентів, а в Росії —  на 84  процен
ти. Дохід зменшився, а податки зросли майже удвоє. Одної монополії 
з горілки збирає казна 750 мільйонів рублів щороку, се по 5 рублів на 
душу виходить. А  на прожиток, заплативши податки, останеться коло 
40 рублів на душу всього тільки, трохи більше як 10 копійок на день. 
Де тут купувати фабричні вироби! І на сіль не завсіди знайдеться. 
А що вже говорити про книжку, газету? Щ о на них зостанеться?

Бачать се фабриканти та купці, що як так далі піде, то буде їм ка
пут! Досі все кричали, щоб правительство народ не розпускало, спо
кою та порядку пильнувало. А  тепер бачать, що такий спокій —  то 
спокій смерті. “Се смерть всьому краєві”, —  казали вони на з ’їзді. 
Треба, щоб правительство зменшило податки, дало народові відпочити 
трохи від них. Треба дати “свободу праці” й помагати їй. Тоді народ 
поправиться.

Так говорили. багаті фабриканти і купці міністрам, що до їх голо
сів пильно прислухалися. М оже, ще подумають та й надумають, що на 
те, аби була свобода праці, треба, щоб була свобода життя, свобода ді
яльності, свобода політична. А  щоб праця була корисна, видатна, тре
ба освіти, усвідомлення народові широкого і свобідного.
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Т ІС Н О Т А  Т О В А Р И С Т В А М

Писали ми недавно (в №  11) про запитання в Державній Думі* до 
міністерства про незаконне закривання робітничих товариств. Я к  мож
на було вперед угадати —  не помогло їм. Товариш міністра внутрішніх 
справ, відповідаючи на запитання, пояснив, що правительство мусить 
боротися з  професіональними товариствами, щоб з  них не виходило 
противзаконних товариств. І зараз же потім прийшла звістка з  Одеси, 
що там начальство закрило відразу вісім професіональних робітничих 
товариств, трохи не всі, які були. Потім з інших місць —  з  Москви, 
Іванова-Вознесенська й інших прийшли відомості про закриття това
риств. Правда, що не тільки робітничим прийшла тіснота —  всяким 
товариствам. Одним не позволяютъ одкриватись, а відкриті закрива
ють. В сенаті сими днями зібралось 42  жалоби на губернські “присут- 
ствия”, що не дозволили товариства —  не зарегістрували їх, без важ
них причин. А  з  другого боку —  все нові звістки про закриття і всякі 
тісноти товариствам. В Харкові старе і заслужене товариство грамот
ності, що здається —  найгірші вже часи бачило на своїм віку, було за
печатано —  всі бібліотеки, школи, читальні його, скрізь трусили, шука
ли. Н у, таки обтрусивши, відкрили знову. А  от у Одесі “Просвіти” 
спочатку книгарню закрили, а далі й зовсім цілу “Просвіту” сими дня
ми закрито. Дарма, що велася та “Просвіта” дуже скромно, зовсім і не 
політикувала, не то що протизаконне що-небудь робила. Доти на неї 
одеська чорна сотня доноси писала, доки не закрито її.

Недобре се робиться, Боже мій, як недобре! Царське слово 
17 жовтня (октября) обіцяло свободу товариств, та і як без неї буть? 
Се ж  перше право, перва основа всякої роботи коло добра громадсько
го! Всі добре бачили і тямлять, до чого добилася Росія без тої свобо
ди. І от в попереднім номері писали ми, як уже й ті, що звичайно все 
за правительством потягають, кажуть, що не можна так далі —  про
паде край, пропаде народ, бо вже до якого убожества дійшов, а ще й 
далі убожіє, а не поправляється! Я ка темнота, яке убожество, яке 
нелюдське життя, все тільки убивства, крадіжки, все арешти та заслан
ня, та кари смертельні.

Нема в нього виходу іншого, тільки самі люди повинні дбати про се
бе, про свою освіту і добробут, а для того єднатися в товариства і спілки.

І доки єсть закон 4  марта 1906 р. про товариства і союзи, доти 
треба користати з  нього —  яка б не була тіснота товариствам. Одне 
не пропустять, друге дозволять. Одне закриють, два других відкрию
ться. І чи закриють, чи ні —  поки закриють, таке кожде товариство 
зробить свою користь —  привчить людей до гуртової роботи.
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Н А  С В Я Т А

О т і свят дочекали і сей перший рік нашої народної газети щасли
во завершили! Поздоров, Боже, стрінути і отпровадити в добрім здо
ров’ї і при добрій мислі! Дякуємо при тім усім, хто нам в нашій робо
ті допомагав словом і ділом, і доброю радою. Спасибі всім, хто до нас 
добрим словом озивався, працею своєю помагав, і тим, хто нашу газе
ту між людьми поширював, до неї приохочував, щоб наша праця не ги
нула марно, а мир з  неї користав. Бо працю нашу робили ми не для 
своєї користі або слави, не для грошей та заробітку, а для народу на
шого, щоб помогти йому просвіщатися, доброї ради та відомості наби
ратися, до книжки і науки привчатися. Тому добре діло робили всі, хто 
своїх знайомих і земляків до нашої газети привчав, приохочував, з  рук 
до рук, з  хати до хати пускав, щоб самі до неї заохочувалися, випису
вали та далі поширювали. І далі так просимо всіх робити, помагати 
газеті своє діло сповняти і нам нашу тяжку і гірку працю полегшува
ти. Бо в теперішніх часах таку народну газету видавати нелегке і неве
селе діло. Чому так —  не годиться тепер казати; колись звісно буде. 
Живемо так, що й не знати, що завтра буде; сьогодня ще можна, а як 
завтра буде —  не знати. Треба користати, поки час і спромога. Наші 
батьки постарілися і повмирали, не мавши тої радості —  в руках дер
жати свою народну газету мужицьку та робітницьку, мовою нашою 
рідною писану. Ви ж  користайте з  того, що маєте, та й поки маєте. 
Помагайте нам і собі, і всім людям тямущим прискоряти життя легше, 
світліше, щасливіше, як не собі, то дітям і потомкам своїм. Я к  віщував 
наш великий Кобзар Шевченко:

Німим отверзуться уста,
Прорветься слово, як вода,
І дебрь — пустиня неполита,
З  цілющою водою влита,
Прокинеться; і потечуть 
Веселі ріки, а озера 
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть*.

Сей нуме£ останній за сей рік. Н а сам Новий рік вийде вже №  1 
за рік 1910. Його одержать, одначе, всі передплатники сьогорічні, хто, 
і не поспів прислати на новий рік гроші. Будемо посилати той нумер 
усім, про кого довідаємося, що він охочий до освіти і читання. Але про 
всіх не можна допитатися. Чималу прислугу зробить той, хто спише 
адреси людей з  своєї околиці, охочих до просвіти, читання, котрі ще 
нашої газети не мають, і нам пришле.
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Святкуйте здорові, спочивайте і забавляйтеся, а діла не забувай
те —  ширити добру думку, освіту і слово письменне, щоб скорше ожи
вала наша земля —

Оживуть степи, озера, — і не верствовії,
А  вольнії широкії, скрізь шляхи святії 
Простеляться... 1 не найдуть шляхів тих владики.
А раби тими шляхами без ґвалту і крику 
Позіходяться докупи, раді та веселі.
І пустиню опанують веселії села...*
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П А М ’Я Т Н И К  Ш Е В Ч Е Н К У

Ціла Україна —  в Росії й Австрії, і за морями, в Канаді, в А ме
риканських Ш татах, і скрізь, де тільки живуть українці —  збирає 
тепер гроші, щоб пошанувати пам’ятником найдорожчого свого сина 
Тараса Ш евченка.

Справді велику пошану і подяку Шевченкові мусить носити в серці 
кожний українець, а особливо український люд робочий, сільський і ро
бітничий. Всім, хто зневажає або зневажатиме сей народ, став він вічним 
докором собою і своїми творами безсмертними. Подумає хто або скаже, 
що наш народ нездалий, недотепний, неспосібний. Нехай пригадає собі 
Шевченка, що з-під селянської стріхи кріпацької, сам кріпак, слуга пан
ський, без усякої школи й науки виявив такий хист в своїх чудових піс
нях і в тих думках чистих, глибоких і святих, які вложив в свої пісні.

Скаже хто, що наша українська мова не мова, а казна-що, говірка 
мужицька, непридатна до науки, до освіти, до книжки, так що вчитися 
і просвіщатися народ може тільки мовою чужою, руською або польсь
кою. Нагадати йому Шевченкові пісні —  як вони гарно складені отою 
самою мужицькою українською мовою, з уст мужицьких взятою, без 
граматики і без науки всякої, а всяку гадку, хоч би яку мудру та висо
ку, викладають так докладно, що й іншою мовою ліпше її не висловиш.

Хто казатиме, що народ наш не хоче жити своїм життям, цураєть
ся своєї народності й мови, хоче бути руським, а українством гребує, 
поневіряє його —  тому тільки пригадати “Кобзар” Шевченків, як він 
десятками й сотнями тисяч іде та й іде неустанно між український 
народ, як люди тішаться ним, з  якою радістю та любов’ю читають 
огненні слова поета про українську лиху долю, спомини з минулого і 
віщування Україні щастя і слави в будучи ості.

Прославляючи і шануючи Ш евченка, тим самим славимо, шануємо 
і возносимо українське слово, український народ, усю Україну.

Тим-то заходжується тепер народ наш український якомога краще 
пошанувати і прославити свого великого поета величним пам’ятником, 
що має стати в серці України, в Києві.

Вже зібрано за останні три роки коло 50 тисяч, а ще треба тисяч 
сорок, щоб вийшов пам’ятник великий та гарний. Н а місяць май сього 
року визначено, щоб присилали проекти —  малюнки пам’ятника, як 
його зробити, а в 1911 році кінчиться п’ятдесят літ з  дня смерті Ш ев
ченка: годилося б того року хоч закладини пам’ятника зробити.

Всякий українець повинен щось дати на пам’ятник. Пишуть нам, 
що в деяких селах селяни, парубки, дівчата, школярі збирають склад
ки на пам’ятник. Посилати ті складки можна до редакції “Села” (Київ, 
Вел[ика] Владимирська ул., №  28).

|0 М- Грушевський. т. З
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Н А  Н О ВИ Й  РІК

Було колись —  українці примучували, підбивали, панували над ін
шими народами. Українські князі збирали свої дружини і підвласних 
народів і посилали їх в далекі сторони на здобич, по гроші, по невіль- 
ників-бранців. І дружини їх розносили по далеких сторонах славу укра
їнських князів і страх перед ними.

Було колись, українські пани-магнати величалися своїми великими 
маєтками, мурованими замками, дорогоцінними скарбами; на їх пишні 
двори прибували з  далеких країв учені люди, ріжні мистці й артисти, 
будували їм розкішні палати, сповняли їх скарбниці майстерними виро
бами і розносили славу українських панів-магнатів по широкім світі.

Було колись, українські юнаки-козаки проходили сушу і море, здо
бували кріпкі городи, грізних султанів турецьких, перед якими дрижав 
тодішній світ, полохали в їх розкішних палатах, визволяли бранців з 
каторг поганських і сповняли світ славою своєї нечуваної хоробрості і 
одваги.

І минуло все те —  не стало ні князів, ні магнатів, ні козаків укра
їнських. Інші народи підбили Україну, і покинули українські князі і ма
гнати свій народ, пошилися в поляки, в москалі, в німці, а з  старшини 
колишньої козацької виродилися пани-поміщики, що запанували над 
сіромою українською. Зостався сам сірий народ український —  та 
щось трохи людей учених, інтелігентів, як-то кажуть, що вірні лиши
лися свому народові та заходжувалися підняти той сірий народ, і через 
нього —  підняти й українство.

У інших народів народне життя стоїть на інших підставах. У одних 
підтримує його головно панство, багаті поміщики, як було у поляків 
приміром. У чехів свою рідну мову і своє життя народне, свою куль
туру1 питоменну винесло на своїх плечах чеське, міщанство —  заможні 
й роботящі ремісники, купці, промисловці. І там пани були свій народ 
зрадили, свою мову і народність покинули, пошилися в німці; але як 
міщанство з  інтелігенцією1 2 підняло свою мову і свою культуру чеську, 
навчили їх шанувати, тоді й пани почали вертатися до своєї мови і 
народності чеської. У  нас уся надія, вся сила тільки в селянському, му
жицькому народі, що один не відцурався своєї рідної мови української, 
котрою колись князі та панове говорили, котрою гетьмани свої листи-

1 Культурою зветься все добре, що йде від освіти і доброго ладу та їм пома
гає, — всяка наука, мистецтво художницьке, просвіта, добрі порядки в житті 
людськім.

2 Інтелігенція значить люди учені, просвічені.
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універсали писали, а тепер її мужицькою звуть, навіть за мову людську 
не вважають. Я к  селянство наше далі буде тої мови рідної міцно дер
жатися, а заразом буде просвіщатися, гуртуватися, ставати більш тяму
щим, освіченим і заможним, разом з ним буде підноситися наша мова 
українська, наш народ. Будуть його не зневажати, а шанувати; будуть 
нашу мову не тільки що за людську, але й за дуже добру та поважну 
вважати.

І се ви, браття, селяни та робітники, добре пам’ятайте і не забу
вайте, що в своїх руках держите долю того славного народу українсько
го, що колись був такий великий та славетний, а потім так підупав і 
отемнів мізерно, що його покинули і зрадили його діти. Коли будете 
міцно триматися його і своєї мови рідної, слова українського, та буде
те заразом вчитися, просвіщатися, то підніметься він і процвіте знову 
славно і пишно. А  як ні —  то й зостанеться в такій мізерії. І ви з  ним!

Т а  бодай не діждати того, щоб така мізерія була!
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З А Б А Г А Т О  С В Я Т

Росія —  країна дуже, дуже бідна. Селянин в Росії заробляє [в] 
кілька разів менше, ніж в інших багатших та просвіченіших краях: се
редній дохід одного чоловіка в Росії [в] чотири рази менший, ніж в 
Англії, [в] шість разів менший, ніж в Америці1. Зате  святкують в Р о
сії далеко більше, ніж по тих багатших та просвіченіших сторонах. Там 
працюють на рік 300, навіть 305 днів; крім неділь, святкують ще 1, 
щонайбільше 15 днів в році. А  в Росії працюють в середнім коло 
250 днів тільки, а місцями ще менше: по деяких місцях між народом 
святкують 120 і навіть 160 день, так що робочих днів зостається неба
гато більше як 200. Закони російські наказують святкувати [не] біль
ше, як 90  днів свят, а інші —  то свята церковні.

Через таку силу свят багато тратиться часу і в роботі, і в ученні, 
а, крім того, через те прибуває гульні та п’янства. Вже п’ятдесят літ 
тому митрополит Московський звертав на се увагу духовного началь
ства, і потім кілька разів для сього визначувано комісії, щоб обмірку
вати, як би поменшити свят, тільки досі з  того нічого не вийшло. Так 
як з  п’янством: жалуються, що через п’янство гине здоров’я, і праця, 
і достатки народні, та не важаться по правді щось против п’янства ро
бити, бо з  того дуже великий дохід має казна. Подібно і з  святами: 
шкода велика від тої сили свят, але бояться, що від того побожність у 
народі зменшиться, як почнуть свята касувати.

Тепер осібна комісія при Державній раді (Государственном совете) 
обмірковує сю справу. Вона хоче зовсім скасувати 16 свят з  тих, що 
законом наказані, 9 царських днів перенести на найближчу неділю, а З 
свята святкувати зранку тільки; разом хочуть скасувати 28 днів свят. 
Духовна власть годиться священикам поручити, аби толкували народо
ві, що в ті свята можна робити, але самих свят щоб не касувати.

Н у що ж, добре б і се. Важніше було б подбати, щоб народ мав 
на чім і чим працювати. Т а  нехай, кажу, буде тимчасом добре і се.

1 Про се було докладніше писано в “Селі”, 1909, №  14*.
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Х О Ч У Т Ь  С К А С У В А Т И  К О З А К ІВ

Пишуть, що в воєннім міністерстві порішили скасувати козаків і 
роздумують над способами, як се ліпше зробити. Кажуть, що на війні 
від козаків нема великої користі. Остання війна з  японцями показала, 
що на війні, як тепер її ведуть, козаки не здатні —  ліпше на їх місце 
мати регулярну кавалерію. І козак уже не той: сучасне життя забирає 
його і він уже неохоче дивиться на сю свою козачу службу.

Крім того, багато трудностей, клопотів і непорядків виходить з са
мої управи (адміністрації) козацьких земель. Козаки донські, кубанські, 
терські, уральські, сибірські займають великі простори. Колись жили 
там самі козаки і правилися своїми отаманами, котрих самі собі виби
рали. Тепер поміж козаками живе дуже багато всякого не козацького 
народу, і воєнне козацьке начальство має правити ним і всякими спра
вами —  земельними, промисловими, торговими і бозна-якими ще. Н е 
може воно сього добре вести, і се шкідливо відбивається на житті 
величезних країв, де живуть козаки. Через се надумали скасувати і 
козаків, і козацькі області та порівняти їх у всім з  іншою людністю й 
іншими краями.

Так, може, незадовго прийде й кінець козацтву. Щ о ж, теперішні 
обставини відмінилися дуже, і теперішня служба козацька і життя ко
зацьке тільки іменем нагадує колишню козаччину.

Старе козацтво розвинулося в X V I віці, тому триста літ і більше. 
Одно козацтво було українське, на Дніпрі, на Запорожжі і по обох 
боках Дніпра. Друге було великоруське, на Дону. Від потомків запо
розьких українських козаків пішло теперішнє козацтво чорноморське 
або кубанське. Переселяли українських козаків і між терське військо 
не за давніх часів, але багато там і великоросів. Уральські козаки і 
сибірські теж великороси, а кубанські козаки здебільшого українці.
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П РО Т И В П ’Я Н С Т В А

В Петербурзі на святах радив раду з ’їзд з  цілої Росії в справах 
п’янства та уживання алкоголю і спиртних напитків усяких. Прочитай
те про нього далі, в статті д. Смутка*; та справа ся така важна, що 
годиться ще дещо про неї сказати.

Алкоголем зветься безводний спирт, що є в горілці, вині, пиві і в 
усяких таких напитках гарячих. Давно звісно вже, що алкоголь —  ду
же шкідлива річ на здоров’я чоловіка; чистий алкоголь —  се просто 
отрута, і всякі напитки, де він є, той алкоголь, шкодять чоловікові 
також, хоч і менше, коли того алкоголю менше. Вони знищують тіло, 
його будову і ослабляють розум, а притім нищать не тільки того, хто 
п’є, але й його дітей і дальше потомство. Діти п’яниць —  се виродки, 
до нічого не здатні, і рід людський страшенно вироджується через ужи
вання алкоголю. Через те в деяких краях зовсім уже заборонено про
давати спирт і горілку. І от на сім з ’їзді також декотрі допевнялися, 
щоб і в Росії зовсім заборонено було продажу спиртових напитків (інші 
не сміли так далеко йти та думати, що тимчасом добре б горілку про
давати слабшу, 30-градусну, замість 40-градусної). Сильно нападали, 
що начальство не заходиться против п’янства щиро, то казна має вели
кий дохід з  горілки, і він ще зростає разом з тим, як зростає потреба 
казни в грошах. Сорок літ тому всього прибутку казни було 400  міль
йонів руб[лів], і з  горілки прибутку було 100 мільйонів]. Тепер річ
ного прибутку казна збирає 2400 мільйонів], і в тім доходу з  горілки 
548 мільйонів]. Значить, п’янство в Росії не зменшується, а все збіль
шується; ідуть на горілку народні гроші, а на що путнє не стає. С е
редній заробіток людини в Росії [в] 6  разів менший, ніж в Американ
ських Ш татах, а випивають горілки в Росії [в] два рази більше, ніж 
там. Я к  заводили винну монополію, то обіцяли, -що з того буде менше 
п’янства: будуть заводити ріжні просвітні речі —  чайні, представлен
ня, лекції і бороться з  п’янством. Але трудно сподіватися щирої бо
ротьби з п’янством від тих самих людей, які дбають разом про те, щоб 
дохід від горілки збільшався, а не зменшався. Приговори сільські про
ти монопольок не сповняються. Тайна продажа горілки зросла, навіть 
по чайних її продають потайки. Збільшилося уличне п’янство. Таке ви
водили на з ’їзді й рішили, що іншої дороги нема, як тільки щоб казна 
залишила дохід з  спиртних напитків, пошукала собі інших доходів.

З  другого боку, депутати від робітників, інші доводили справедли
во, що самі заборони п’янства не вдіють нічого, поки будуть ті причи
ни, від яких іде п’янство. Воно держиться через те, що життя селяни
на і робітника в Росії неможливо тяжке, злиденне. Люди живуть між
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безробіттям і неможливо тяжкою працею, лихо оплачуваною, без уся
кої просвіти, без зацікавлення громадськими справами. З  поліпшенням 
достатків, освіти і громадського життя п’янство зникає, переводиться 
само собою. Робочі депутати показували, як зникає п’янство там, де 
заводяться і поширюються робітничі товариства; тому з ’їзд признав, що 
дійсна свобода робітничих товариств неминуче потрібна для того, щоб 
поборювати п’янство. Депутати робітників хотіли також вияснити, як 
відбиваються на п’янстві теперішні обставини життя економічного, та їм 
переважно не давали говорити, щоб не було, немов на з ’їзді політики 
(а після з ’їзду зараз арештовано).

Від себе покажемо на нашу Галичину. Там також почали від боро
тьби з п’янством і доповіданням тверезості, більше як 50 літ тому. 
Але з того самого було мало користі. Я к  же почали працювати взага
лі для того, щоб життя народне покращало, щоб поширювалася освіта, 
щоб селянство ставало свідомішим, розуміло свої права та займалося 
всякими справами громадськими, стало інакше. Разом з тим як зроста
ла свідомість, діяльність і свобода селянства, зростав і добробут, а 
упадало п’янство. Тепер п’янство держиться тільки в дуже темних і 
запущених кутках її.
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Я К  Ж И В Е Т Ь С Я  Г А З Е Т А М  В РО СІЇ

Часописі подають такі рахунки за минулий рік: штрафовано газети 
200 разів, заплатили вони тих штрафів 83 тис. рублів. З а  саме діло 
Азефа, звісного провокатора, оштрафовано газети 24 рази, всього на 
12 тис. рублів. О дну газету 8 разів штрафовано за передруки з інших 
газет. Іншої газети разом відсиджувало в тюрмі 5 редакторів; шостого 
також прийшли брать у тюрму, але трошки спізнилися: як прийшли по 
нього, то довідалися, що саме вмер від тифу. Арештовано книжки і 
газети всього 178 разів (63 газет і журналів, а 115 неперіодичних 
видань).
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Т О РІШ Н ІЙ  УРО Ж АЙ

З  кінцем року звичайно чоловік обмірковує собі попередній рік, що 
він йому приніс, добре чи лихе, втрату чи заробіток. Т ак  і з  цілим 
краєм або державою: по газетах обмірковують і обраховують, що при
ніс минулий рік, та як з  того можна міркувати —  чи добре йде наше 
життя, чи ні. Обмірковують прибутки і втрати минулого року та роз
думують над теперішнім господарством нашим —  яке воно.

Сумні гадки виходять з тих обміркувань. Коли під осінь стало ясно, 
що урожай минулого року вийшов добрий, всі з  того тішилися і споді
валися всякої благодаті. Але тепер, як оглянутися назад, виходить, що 
при таких порядках, як тепер, не помагає й урожай.

Правда, що й урожай не був такий дуже добрий, як сподівалися 
спочатку. Рівняючи з попереднім роком, уродило в 1909 році всякого 
збіжжя так процентів на 11 більше. Тимчасом, вповаючи на сей вро
жай, скупщики збили ціну на збіжжя на 15, 20, а місцями навіть ЗО і 
35 процентів. Якби селяни могли придержати своє збіжжя та підожда
ти кращих цін, безпремінно ціни б піднялися. Але селянам треба було 
грошей, і вони спішилися й продавали збіжжя своє зараз по жнивах за 
таку ціну, яку давали. І там, де навіть уродило краще, як попередньо
го року, то селянин або виграв мало що, або й утратив через те, що 
ціна була нижча. А  де уродило не краще, то там через торішній уро
жай таки просто біда була. Бо й ціна була кепська, та й начальство 
прийнялося всякі недоїмки та довги правити, вповаючи на врожай. Т ак 
з доброго урожаю заробила трохи казна, багато заробили ріжні скуп
щики та перепродавці збіжжя, зароблять великі пани, що держать 
збіжжя до кращої ціни. А  сірий хлібороб з того щастя нічого не ско- 
ристав, а часом ще й утратив.

З а  минулий рік багато писалося в нашій газеті про те, як воно по
винно бути: щоб казна і земства позаводили такі каси, де б селяни, чи, 
властиво, селянські товариства, могли б позичати гроші під збіжжя своїх 
членів; щоб були земські магазини, елеватори, де б збіжжя складалося 
й чекало доброї ціни. Писано було і про гадку заснувати осібний банк 
для збіжжя (хлебный банк), щоб позичав гроші під запаси збіжжя. 
Скликана була осібна комісія для сього, та поки вона зібралася, вже 
селянський хліб пішов в руки скупщиків і так та справа завмерла. З е м 
ства тільки в 9 губерніях на цілу Росію зайнялися сею справою. В ’ят
ське земство завело з  50 магазинів, куди приймало збіжжя селянське 
і видавало під те збіжжя гроші; трудність була в тім, що “государствен
ный банк” не хотів давати земству грошей на сі позики, аж в 1909 р. 
почав позичати. Н а Україні робилося в сій справі ще дуже небагато.
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Найбільш робили для селян в сій справі сільськогосподарські та 
кредитні товариства селянські. У нас на Україні в губерніях Полтав
ській, Херсонській і Харківській селянські кооперативи почали об’єд
нуватися й робити перші проби вести гуртом продажу збіжжя, позича
ти гроші під збіжжя та видержувати ціну, щоб не продавати за безцінь. 
Нема сумніву, що се діло найбільш надійне: самим селянам через свої 
товариства селянські запомогати собі та рятувати своє хазяйство, не че
каючи помоги з сторони.
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М А Н Ь Ч Ж У Р С Ь К А  С П Р А В А

В попереднім нумері було розказано* про заходи Американських 
Штатів, щоб викупити маньчжурську дорогу від Росії й Японії, відда
ти її Китаєві, а властиво спілці тих держав, які дадуть гроші на той 
викуп. Лист, розісланий Американськими Ш татами, наробив великого 
галасу, і досі не вгаває розмова з  сього приводу. Бо всі розуміють, що 
хоч Японія і Росія не дали на се згоди, то Американські Ш тати на сім 
не скінчать, справи сеї не лишать і далі будуть добиваться свого.

Міністерство російське, як уже знаємо, не згодилося на се. Н е 
тяжко зрозуміти сю одмову. Скільки надій покладало правительство 
Росії на свої заходи на Тихім океані, в Маньчжурії й Кореї. Стільки 
тисяч мільйонів грошей повкладало в тамошні залізниці, пристані, го
роди, кораблі, кріпості. Стільки напозичалося для того, в такі довги 
ввійшло. І тепер з  того всього зостався той кусок маньчжурської доро
ги, і той продати! Се значить попрощатися навіки з  тими всіма заміра
ми та планами, махнути рукою на них та показати свою помилку.

Неприємно се правительству. А  проте нема таки іншого виходу, і 
кінець кінцем прийдеться згодитися з  планом американців або якимсь 
іншим подібним. Зовсім видно, що Росії, такій ослабленій і розбитій, 
не під силу загарбувати нові землі, нові дороги на Сході, а дай Боже, 
вже взяте вдержати. Японія стала міцною ногою на Тихоокеанськім 
побережжі, в Порт-Артурі, в Полудневій Маньчжурії, захопила в свої 
руки Корею, бере в свої впливи Китай і поволі буде витискати звідти 
Росію. Японці там у себе дома, і з  таким народом освіченим, провор
ним, зручним, з  такою добре упорядкованою державою Росії не можна 
мірятися. Недавно була звістка, що японці хотіли одкупити від Росії й 
другу половину Сахаліну, що ще за Росією зосталася. І як настануть, 
то прийдеться продати. Бо воюватися з  японцями нема спроможності. 
І користати з  тамошніх країв Росія не може: товари російські туди не 
йдуть, не можуть витримати проти японських та американських, і з  ро
сійських доріг користають японці, американці, німці. Коштувала мань
чжурська дорога Росії щось 400  мільйонів рублів, і щороку на саме 
утримання того куска, що за Росією зостався, докладає вона коло 
10 мільйонів рублів; та щоб з  неї користати, треба ще потратити вели
кі мільйони на перебудування її. Т ак  що від сеї дороги Росії тільки 
шкода та втрата, і розв’язати з  нею діло дуже корисно. Продати ж  сю 
дорогу спілці держав, як радять Американські Ш тати —  Америці, 
Англії, Франції й Німеччині, ще корисніше діло. Тоді ся спілка влізе 
між Росією, Японією й Китаєм і стане на заваді Японії, щоб вона не 
забрала в свої руки Китаю й Тихоокеанського побережжя. Н е так лег
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ко тоді японцям буде випирати Росію звідти. Тому японці дуже сер
диті на американський проект, а Росія таки, мабуть, пристане на ньо
го. Союзні Росії держави —  Англія й Франція радять їй таки зовсім 
махнути рукою на Далекий Схід, на Тихий океан, та пильнувати євро
пейських справ, “Ближнього Сходу”, Балканських країв, щоб не взяла 
там гору Німеччина з  Австрією. А  щирі приятелі порадили б Росії 
залишити й “дальні” і “ближні” Сходи та пильнувати внутрішнього 
ладу: освіти, народного добробуту, свобідного розвою сил громадських. 
Добрим ладом, освітою, свобідною силою громадською взяла над нею 
гору Японія. І поки наше начальство буде займатися тільки викоріню
ванням крамоли та заспокоюванням, для того спокою не даючи ходу ні 
пресі, ні народній мові, ні гуртуванням громадським, трудно Росії мі
рятися з  свобіднішими, освіченішими, свідомішими державами так само 
на Заході, як і на Сході.
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О Б ’Є Д Н У Ю Т ЬС Я

В Петербурзі відбувся з ’їзд біржевих комітетів. Розпочався він 
гучно-бучно. Перший міністр прислав привітну телеграму, а міністр 
фінансів і міністр торгівлі прибули на з ’їзд і вітали його. Обіцяли, що 
правительство буде пильно прислухатися до того, що радитимуть на 
з ’їзді, —  буде пильнувати, щоб поступати по мислі його. А  особливо 
буде дбати про те, щоб улегшити вивіз збіжжя за границю та якнай
ліпше упорядкувати торгівлю збіжжям. Бувшого міністра торгівлі Тімі- 
рязєва порішено вислати в Лондон на з ’їзд торговців збіжжям.

Голова з ’їзду, відкриваючи збори, показав на се, що об’єднання ка
піталістів, багатіїв-купців поступає дуже швидко. Недавно було в цілій 
Росії 37 біржевих комітетів по великих городах. Тепер стало: на сей 
з ’їзд прислало своїх депутатів більше, як 50 комітетів. В комітетах тих 
об’єднуються багаті торговці, капіталісти по більших городах, щоб 
спільно, гуртом пильнувати вигоди своєї, дбати про свою торгівлю. 
О б’єднання їх справді поширюється дуже скоро. Разом з тим проми
словці та купці, що працюють коло одного чого-небудь, об’єднуються 
в спілки, звані синдикатами: ті, що виробляють і продають залізо, 
об’єднуються в один синдикат, ті, що торгують углем, об’єднуються в 
другий. Такі синдикати розвинулися особливо в Америці і опанували 
все життя: уставляють на свої товари ціни, які хочуть, і всім кермують, 
нікого не питаючися. Останніми роками те саме стало заводитися і в 
Росії. О б ’єднуються, підіймають ціну, заводять свої порядки, ставлять 
жадання правительству. Гроші, капітал в теперішніх часах сам по собі 
велика сила. Коли ж  капіталісти об’єднуються в такі міцні гурти, а ті 
гурти між собою зв ’язуються докупи через отакі з ’їзди, як отсей, то 
справді стають величезною силою, і правительства пильно прислуха
ються до голосу таких об’єднаних капіталів. Торік, з  початку року і до 
осені радив в Петербурзі з ’їзд  торговців і промисловців, брався до вся
ких справ, гудив, критикував правительство, жадав від нього помочі 
собі, наказував, що має начальство робити, щоб промисел і торгівля 
розвивалися. І начальство справді прислухалося пильно до голосу 
з ’їзду; не так було, як на з ’їзді против п’янства, що депутатам од робіт
ників не давали й говорити, коли вони хотіли пояснити, як треба по
правити теперішні порядки, щоб п’янство зменшилося, а життя людське 
покращало, а потім ще й поарештували їх. О б ’єднаний капітал —  ве
лика сила, якій можна гудити і критикувати, і направляти життя туди, 
куди їм треба.

Щ об капітал не опанував життя, об’єднанню капіталістів, промис
ловців і торговців мають противставитися союзи дрібних господарів-
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селян, робітників і всіх, хто купує і споживає товари. Земства недав
но стали об’єднуватися в великий союз, щоб поза синдикатами, не пе- 
реплачуючи їм, купувати всякий потрібний для земського хазяйства 
припас. Селяни через свої товариства, кооперативи повинні гуртувати
ся для продажу всякого товару з  свого господарства і для куплі всяко
го товару для своїх товариських крамниць. Робітники так само. Ж ит
тя могутньо кличе до об’єднання всіх, і особливо всіх слабших, що 
тільки в гурті можуть мати силу.
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У К Р А ЇН С Ь К Е  С В Я Т О

Приходять роковини Шевченкові, пам’ятні, всеукраїнські дні. Вся 
українська земля, весь український народ з ’єднується в один гурт 
вірних і щирих приклонників великого українського Кобзаря. Будуть 
святкувати його пам’ять в Київщині, де він прийшов на світ і виріс в 
кріпацькому пеклі, і в Полтавщині та Чернігівщині, де блукав, пригля- 
даючися до пам’яток, минулої української слави, ридаючи над тяжким 
упадком українського народу. Будуть гучно славити його в Україні Га
лицькій, де він не був ніколи, але де слово його було тим джерелом 
животворним, що оживило приспану українську силу до нового, буйно
го, завзятого життя.- Будуть справляти свята його й за Україною, де 
тільки є українці: в Петербурзі і в Москві, в гарячому Туркестані й 
холодній Сибірі, серед лісів Бразилії й просторих рівнин Канади, над 
Тихим океаном і над Атлантикой. Розкиданих по цілому світу україн
ців з ’єднає в одну дружну братерську сім’ю віще слово поета. Старі 
діди будуть, радіючи, перечитувати пісні Тарасові, споминаючи, як на
дихали вони їм завзяття і силу в молоді їх дні. І молодики набирати
муться з  них святої любові до свого народу, любові, вищої над усе, по 
слову поетовому:

Бо я —  я так її люблю,
Свою Україну небогу —
З а  неї душу погублю...*

Тарас Шевченко.
Уродився 25 лютого (февраля) 1814 року, 

вмер 26 лютого 1861 року.
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Велике діло судилося сповнити сьому синові мужицькому, сьому 
кріпакові панському. Я к  новий Єзекіїл оживив він до нового життя 
розбиту, забуту Україну, сухі кості українські воскресив він своїм 
словом:

І, о диво! трупи встали, і очі розкрили,
І брат з  братом обнялися, і проговорили 
Слово тихої любові вовіки і віки*.

Т і, що давно вже були забули, відцуралися свого народу, що вва
жали народ український і життя українське навіки пропащим, схамену
лися від слова поетового, коли нагадав він їм про сей скарб безцінний 
і невмирущий, який зістався Україні.

Наша дума, наша пісня не вмре, не загине 
О т де, люди, наша слава, слава України!
Без золота, без каменю, без хитрої мови,
А  голосна та правдива, як Господа слово*.

Велико вірив поет в силу нашого слова, і не помилився.

Я  на сторожі коло їх поставлю слово,—

міг він сказати про себе і народ свій. І справді, слово українське, про- 
глаголане великим поетом нашим, спасло український народ від загибе
лі, згуртувавши наново всіх вірних синів його, і не дасть йому загину
ти ніколи, доки буде на устах і в серці людей українських.

Велике діло положила доля на нашого поета і вірно сповнить те 
діло, що було йому поручене. Проніс його через усе життя, через усі 
біди і незгодини, що розсипала сувора доля на його шляху, і не спо
чив, поки не зробив свого —  поки не оживив України своїм словом 
невмирущим.

Вічная слава йому за те серед українського народу!
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У К РА ЇН С ЬК І С В Я Т А  І У К РА ЇН С ЬК І БУДНІ

З  ріжних кінців нашої української землі пишуть, як святковано па
м’ять нашого великого страдника за Україну Тараса Ш евченка, які 
справляли на честь і пам’ять його вечорниці, концерти, представлення, 
читання по великих містах і малих містечках, городах і селах, великі й 
малі, діти і старі. Гарно се, і втішно про се читати. А  тільки читаючи 
спитаєш: чи ті люди, що збираються на велике свято українське, па
м’ятають про те, щоб святкувати пам’ять нашого поета не тільки уста
ми своїми, а й серцем і ділом? Ч и виявляють вони ділами і вчинками 
своїми, що носять у серці своїм те, що заповів нам поет: “любити 
Україну свою во время люте”, любити люд наш український, всею 
душею і силою працювати для нього, на щастя і ліпшу долю отих най
менших, найбільш нещасливих, найбільш долею покривджених? Ч и па
м’ятають вони се не тільки в свята, а і в будні? Чи ті їх робочі будні 
присвячені теж на добро і щастя України і українського народу, не 
тільки ті свята?

Не раз докоряли ріжним нашим людям давнішими часами, що во
ни тільки раз на рік, на Шевченкове свято чи на іншу оказію прига
дують собі, що вони українці, що єсть якась Україна, за котру страж
дав і болів душею наш великий поет і інші вірні, нелукаві сини 
України? А  поговоривши на тих роковинах про неньку Україну досхо
чу, забавившися, а може, й випивши добре, знову на цілий рік забу
вають і про Україну, і нарід український, або й гірше —  ще в свої 
будні Україну розпинають, як Ш евченко казав,

Кайданами міняються,
Правдою торгують...*

Давніше такі роковинні українці, бувало, виправдувалися, мовляв, 
такі часи, що й рад би Україні послужити, та нема за що рук зачепи
ти: все заборонено, нічого не вільно. І то була брехня, бо й за найгір
ших заборон щирі люди вміли Україні послужити. А  тепер була б бре
хня удвоє. Багато можна доброго зробити свому народові і своїй землі 
в кождому стані і на кождому місці і під теперішній час. І тяжко зне
важають пам’ять поетову ті, що тільки на його свято суєтно клеплять 
язиками про неньку Україну, і про братів-українців, а поза тим не дба
ють і не роблять нічого для них.
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Н Е М А  П Р А В А

Часто пишуть з  сіл до нашої редакції та й до інших також, що ріж- 
ні урядники, стражники, писарі тощо забороняють людям виписувати 
українські часописі*, відбирають від них, або й не видають, та грозить
ся, що буде за се біда. Питаються люди, чи правильно се, і чи справ
ді українські газети щось мають в собі законопреступне, щоб їх мож
на відбирати або за них карати.

Відповідаємо, що українські газети виходять по закону, за дозво
лом начальства, виписувати їх всім вільно, і не можна їх забороняти 
або відбирати. Коли в газеті напишеться щось начальству невгодне, гу
бернатор накладає на видавця газети штраф. Коли здається начальст
ву щось написане против закону, то задають редактора газети під суд, 
а той номер арештують, поки суд розбере, чи справді було в нім щось 
протизаконне. Але до всього сього підписчик не причетний. З а  газету 
відповідають ті, що її друкують, а виписувати її й читати можна сво- 
бідно. Я к  кому до рук дійде такий номер, що був арештований (бо 
арештують часом після того вже, як газета чи журнал, чи книжка вийде 
і розішлеться), то й се нічого; конфіскований номер чи книжку в однім 
примірнику (екземплярі) можна у себе мати, і за се нема кари. Заборо
няють і відбирають газети нижчі служащі, котрі часто самі не знають, 
що можна, а чого не можна, і сього нема чого слухатися, а як сило
міць поступають, то й скаржитися.

Буває, правда, й таке, що якесь начальство забороняє своїм слу- 
жащим виписувати котрусь газету. Т о  інше діло. У нас начальник може 
свого служащого увільнити без усякої причини, не поясняючи навіть, 
за що увільняє, ну то може грозити увільненням і за те, як хтось ви
писує газету, неугодну начальству; та, мабуть, ніяке начальство не до
слідить, чи не читає він газету, яка приходите на котрогось іншого! А  
щоб заборонить усім, скажім —  селянам, якусь газету виписувати чи 
читати, на се нема права. Коли яка газета неугодна, нехай її закрива
ють, а передплатника (підписчика) не можуть чіпатися, до сього йому 
нема діла.
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ВЕЛ И К О Д Н І З ’ЇЗД И

Н а великодніх святах в Петербурзі та в Москві зібралося чимало 
ріжних з ’їздів. Радилися лікарі, журналісти і письменники, судовики та 
юристи; радили над здоров’ям, і карами, і розпустою. Нема в тім нічо
го дивного. Ж иття теперішнє в Росії таке тяжке, що чого не торкнись, 
треба б його якось змінити та поправити, бо неможливо так жити. Т а  
тільки біда в тім, що до якої справи не візьмись —  корінь біди в те
перішніх порядках: що нема доброго ладу в державі, нема свободи, на
чальство не того пильнує, аби життя кращало та розвивалося, а того, 
щоб був “спокій” —  щоб сиділи мовчки та дихали. А  зачіпати такі 
справи —  се значить -“політика”. З ’їзди начальство тепер позволяє: 
тільки з  тим, “аби не було на них ніякої політики”, а як прорвуться з 
чимсь, то закриває. А  під “політику” все більше і більше підводить та
ких речей, щоб їх не займати. Тепер і про поліцію згадай, то вже й 
“політика”, і про се говорити не дають. Тому декотрі кажуть, що й не 
варто з ’їзди збирать, як на них про головне діло й заговорити не 
можна.

Так ото було з  з ’їздом письменників та журналістів. Н е стає ж ит
тя їм за теперішніми порядками, що тільки чуєш —  судять, саджають 
у тюрми та штрафують; за такі книжки, що кілька літ продавались сво- 
. бідно, тепер судять та у тюрму саджають. О т вирахували, що за остан
ні три роки заборонено 519 видань (газет і журналів), 634 рази штра
фовано, разом на 363 тис. рублів, суджено за друковане 643 чоловіки. 
Але се все “політика”, а з ’їзд позволили з  тим, щоб на нім не було 
політики. Тому багато визначних письменників були такої гадки, що 
нема чого й комедію робити, на з ’їзд з ’їздиться, коли про найважніше 
не можна поговорити. Але інші думали, що й поза “політикою” знай
деться не одно таке, над чим би здалося порадитись. І так з ’їхалися й 
радилися, ухваляли, щоб письменники були чесні, не продавалися, а по 
совісті писали, щоб не лаялися між собою, й інше таке, ну, а про най
важніше не можна було говорити.

А  от з ’їзд юристів, криміналістів не вдержався, зійшов у політику, 
заговорив про теперішній суд та кари смертні й його закрили. А  ще 
був цікавий з ’їзд  “для боротьби з проституцією”. Проститутка —  то 
так для делікатності звуть повій, що себе за гроші продають. Страшна 
се річ, скільки нещасливих, зведених жінок та дівчат тепер мусять тим 
промишляти! П о великих містах маленькі дівчатка по 12—14 літ або й 
менше пристають до чоловіків, аби взяли їх “погуляти”, бо вони вже 
все вміють. І нема тому спину, ніхто тими жінками та дітьми не опіку
ється, не стримує їх. А  скілько по майстернях та фабриках ріжні стар
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ші силоміць до розпусти змушують, грозячи, що інакше будуть штра
фувати або відправлять. П о ріжних хорах та садах силоміць до розпус
ти примушують наємці, що співачок та акторок наймають. Сором те
перішньому громадянству, державі і начальству, що таке терплять, або 
й потурають! Т а  що ж! З ’їзд  ніби й добре почав про се розправляти. 
Казав, що треба понасувати доми розпусти тощо. Але як від робітни
ків делегати почали розказувати, яка кривда робітницям та служницям 
діється, як їх приводять трохи не силоміць до розпусти, отже, треба 
думати про те, щоб робітниці і робітники мали змогу боротися від 
усього, організувати свої товариства та спілки і таке інше, то тому 
делегатові не дали про се й говорити, а інші депутати від робочих і за
говорити після сього не могли. І так з ’їзд наговорив багато, а користі 
мало!
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В А Ж Н А  С П Р А В А

Н а останнім засіданні управи Наукового товариства імені Ш евчен
ка у Львові прийнято проект, предложений проф. Мих. Грушевським 
про заснування бібліографічного бюро при Товаристві*. Се бюро пере
дусім займеться укладанням бібліографії української за біжучий час, з 
початком 1911 р., так, що за кождий рік виходитиме осібним томом біб
ліографія українських видань з  усіх країв: з  Росії, Австро-Угорщини і 
українських колоній: за 1911 р. вийде в 1912 році, за 1912 —  в 1913 
і так далі. Для того бібліотека Наукового товариства ім. Ш евченка, що 
вже й без того поставила собі завданням якнайповніше зібрати всякі 
українські видання*, тенер, з  сеї осені, приложить особливі старання, 
щоб мати у себе все, що виходитиме на українській мові. В тім також 
інтерес усеї нашої суспільності, щоб бодай тут в сій поки що (і бозна- 
як іще довго) єдиній нашій національній бібліотеці зберігалося все, що 
виходить на українській мові, і не пропало для історії нашого життя, 
було записано в тій бібліографії. Тому наші земляки повинні посилати 
туди все —  не тільки книги, газети, брошури, а й кождий плакат, 
афішу, оголошення, етикетку, яка де-небудь виходить по-українськи, і 
то не тільки з  теперішнього, а і з  попереднього часу, бо се бібліогра
фічне бюро далі приступить також до бібліографії рр. 1901—1910, а 
потім і до бібліографії українських видань Росії до р. 1900 (бібліогра
фія видань з  австрійської України тепер друкується, дійшла до 
р. 1890)*. Крім того, се бібліографічне бюро даватиме відомості бібліо
графічні в потребах громадських (напр., сього року були приготовані 
бібліографічні відомості про українську пресу Австрії для міжнародно
го конгресу в Брюсселі). Завідателем сього бюро визначено Володими
ра Дорошенка, кандидата Московського університету, що працював 
при бібліографії “Записок Наук[ового] тов[ариства] ім. Ш евченка” 
сього року*.

Українські і прихильні українству газети просимо передрукувати сю 
звістку.



278 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ “СЕЛО" ТА “ЗАСІВ" (1909-1912)

З  Н О ВИ М  РО КО М !

Вступаючи в третій рік видання нашої селянської газети, вітаємо 
наших шановних земляків, передплатників і читачів, давніх і нових! 
Дай, Боже, щоб нинішній Новий рік був щасливіший для нашого жит
тя від попереднього, так смутного і болющого! Нехай зростає в силі й 
достатках українська земля, нехай множиться і нароста число свідомих 
українців, щирих для своєї землі й народу, для свого народного життя, 
по всій Україні, а особливо серед українського селянства в Росії. З а  її 
границею, в Галичині селянство українське дуже поступило наперед, 
навчилося цінити своє, рідне, свою мову і своє життя народне, і в по
требі вміє й постояти за нього. Нехай поступає його слідами й наше 
тутешнє селянство —  аби вміло шанувати чуже і цінувати своє!..

Я к  і [в] попередніх роках, газета наша і в сім році буде дбати про 
те, щоб подавати своїм читачам докладні відомості про те, що діється 
в Росії і за границею: як по ріжних сторонах люди доходять кращої 
долі й ладу, а ще більше про те, що робиться на Україні, серед укра
їнських людей —  що роблять вони для розвою народного життя. Про
симо про се присилати нам дописи —  про поширення українських кни
жок і газет, про читальні й бібліотеки, про виставлювання українських 
п’єс, і про все, що цікаве з  становища українського життя, а ми допи
си про се містимо радо.

З а  сі два роки часопись наша поширилася по ріжних сторонах 
України, але все-таки не розходилася так, як би годилося, рахуючи на 
простір української землі й на число свідоміших людей наших по горо
дах і по селах України. Правда, і се нам відомо, що не всюди було без 
трудності —  що по декотрих сторонах ріжне начальство відводило 
людей від нашої газети, або таки й зовсім її забороняло. П ро се з  ріж
них місць і писали до нас люди, питаючися, ~чи справді є таке право, 
щоб забороняти людям виписувати нашу газету. І ми відписували, що 
нема на те права, бо газета наша видається законно. Бачимо, що таки 
з ріжних місць селяни виписували її й одержували, значить, справді, 
хто таки направду щиро хотів мати свою газету, той її мав. О тже й 
просимо всіх наших прихильників, щоб вважали на се й поширювали 
нашу газету і в тім селі, де самі живуть, і в тих селах, де мають яки
хось знайомих. Номер на показ, щоб післати куди-небудь в друге се
ло знайомим селянам абощо, контора наша завсіди вишле дурно.

В тім не тільки інтерес нашої газети —  щоб кошти її покривали
ся, а й інтерес цілого нашого громадянства, і тих людей —  таких самих 
же селян і робітників, що в нашій газеті пишуть, аби їх гадки ширили
ся якомога та будили наше селянство та робітництво до кращого жит
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тя, до світу, до волі. П ри добрій волі наших людей газета наша повин
на розходитися [в] три-чотири рази більше, ніж розходиться тепер, і 
тоді від неї і користь була б більша людям, і стояла б вона на своїх 
ногах міцно. Н а газету нашу не дасть грошей ні казна, ні земство. Д о 
водиться тим же людям, що коло неї працюють, ще й грошей своїх 
докладати, і за сі два роки положено до неї тих грошенят чимало, а як 
сього року, 1911, громадянство наше, селяни та робітники своєї газети 
не підтримають краще, то знову прийдеться докладати. А  так не по
винно бути. Бо хвалити Бога, таки по нашій великій Україні є багато 
людей вірних і тямущих, які можуть свою газету підтримати і пошири
ти наоколо себе. П ро се й просимо їх подбати дуже, бо се діло спа
сенне для нашого народного життя, щоб наша газета і інші газети укра
їнські ширилися і ширили добру думку якомога більше.
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ДО Н А Ш И Х  Ч И ТА Ч ІВ

Н а сі дні припадають два великі пам’ятні свята для нашого наро
ду, а особливо для нашого селянства: п’ятдесятиліття визволення крі
паків в Росії й смерть великого українського поета-кріпака, що огнен
ними словами оплакав ту неволю кріпацьку і спочив на світанку 
селянської свободи на українській землі.

Сі дні пригадують ті дві вічно пам’ятні події: розкріпощення селян, 
коли вернено права людські, від них загарбані, і величну подію Ш ев- 
ченкову, що вказала дорогу мужицькій культурі українській, котрою 
має вона поступати, щоб, не відрікаючися себе самої й своєї минувшо- 
сті, стати між людьми по-людськи, гідно й чесно, як свобідній і осві
ченій людині належить.

Великі дні й годилося б їх гідно і славно відсвяткувати “в сім’ї ві
льній, новій” дітей і внуків того розкріпощеного селянства, злеліяних і 
вигодуваних новим словом народним українським. Тільки ж  заздалегідь 
неприхильники народної свободи підняли крик, що отсі свята розбур
хають нарід, підіймуть його против панів і против правительства, і 
тепер тільки те й чути —  там заборонили святкувати зовсім; там за
боронили те і те, так що й зовсім святкування відложено; там не до
зволено святкувати прилюдно, і так далі.

Щ о ж, відсвяткують де і як можна: де можна буде —  прилюдно, 
де не можна —  там на самоті в серцях і гадках своїх зваж ать вели
кі ті події, уп’ються вищим словом незабутнього нашого поета і поду
мають про кращу будучину, котру він віщував.

Вітаючи читачів наших з сими святами великими, заразом прощає
мося з  ними. М оже, до часу, може, назавсіди —  тепер не вгадати...

Рівно рік і шість місяців скінчилося тепер, як стали ми видавати 
отсю газету, бажаючи по силам нашим послужити освіті й освідомлен- 
ню нашого трудящого народу, селянства і робітників. Пильнували ми 
по совісті нашій се діло сповнити, але се ставало все тяжче і тяжче. 
Тяж ко видавати тепер справедливу часопись взагалі, а ще тяжче укра
їнську, а ще гірше —  селянську українську. Н е знають люди, як тяж
ко. А  до того з  ріжних боків чуємо, що слово наше до людей не до
ходить: забороняє ріжне начальство “Село” передплачувати, наказує 
людям не видавати, а до начальства відсилати. Нема ні одній газеті 
т акої тісноти, як нашій. І тому припиняємо її —  може, на час тільки, 
може, й назавсіди —  як не полегшає. З  новою українською газетою 
“Зас ів”, що почне виходити з  будучого місяця, умовилися ми, що ся 
нова газета буде висилатися всім, хто підписався на “Село” сього року, 
по тій же ціні, хто скільки мав доплатити на “Село”. М и певні, що ся
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нова газета буде теж справедливо служити потребам нашого селянства 
і робітників. Усіх же наших передплатників і читачів просимо тій новій 
газеті бути доброзичливими і підтримувати її щиро, і щоб вона довго 
засівала наші села і міста засівом добрим, родючим і щасливим. Дай 
Боже!
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ДО Н А Ш И Х  Ч И ТА Ч ІВ

В невеселу годину починаємо видавати нашу газету для народу, се
лянства та робітників. Ж иття закутано в якийсь сірий туман, не видно 
ні сонця, ні світла, ні доріг широких до кращого. Багато людей зневі
рилось в тій роботі, що проводили для загального добра, багато вибу
ло з  рядів не з  своєї волі. Ж иття перейшло в непевні руки. Опанува
ли ним всякі темні сили, замість бадьорих пісень життя чуємо як 
завивають вони вовками. Замість того щоб прокладувати та проторю- 
вати дорогу до світла та просвіщати народ, чуємо, як кричать вони, що 
народові не треба ні школи, ні освіти, що народ тільки тоді щасливий, 
коли темний та не думає багато. Замість того щоб зберігати святині 
кожного народу, його своєрідне життя, звичаї, мову, та вести людей до 
братерства, вони сіють ворожнечу між ріжними народностями та гала
сують скрізь про небезпеку та зраду. Сі темні сили не дають вільно 
дихати всьому світлому, бояться правдивого слова, бояться променя 
ясного, що зміг би осяяти і освітити їх діла нечисті. Стараються при
пинити все, що їм не до вподоби, і не гребують для того ніякими засо
бами. М ожуть вони і наклеп звести, і очорнити біле, і перепинити 
корисну роботу. Таке життя загальне цілого краю! Т а  сі сірі дні без
просвітні не повинні спиняти тих, що вірять в кращу будучи ну народу, 
що бажають добра і справедливості. В найтяжчу годину не треба в без
силлі опускати руки, а треба робити. Треба пам’ятати про те, що яка 
б ніч темна не була, а настане ранок і сонячний промінь прожене тем
ряву. П ам ’ятаючи се, і ми приступаємо до видання нашої газети. Нас 
не лякає те, що тепер так сіро навкруги, нас не лякає й те, що саме 
припинила своє життя на який час народна газета “Село” через отсі 
прикрі обставини.

З  вірою в те, що наша газета “Засів” буде сіяти слово правди се
ред нинішньої темряви і по силі та змозі наближатиме читачів до світ
лого ранку, приступаємо ми до діла. Живому слову надаємо велику ва
гу. Бачимо велику потребу селянства і робітництва в газеті на рідній 
мові. Знаємо, що селянство, розкидане по глухих закутках, хуторах та 
селах, прагне до просвіти, до того, щоб поліпшити своє життя. Одним 
з засобів до того вважаємо правдиве освітлення того, що діється в сві
ті дорогою друкованого слова, через газету. В своїй газеті будемо йти 
тісно з  самим народом і даватимемо те, що потрібно для народу.

Знаємо, що кожна подія значна не тільки в однім нашім краї, а 
часто і в далеких чужих державах відбивається на житті народу нашо
го і будемо освітлювати події життя того. Знаємо, що життя наше дер
жавне, діяльність Думи, Державної Ради має велике значіння в житті
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народу і будемо освітлювати все те на сторінках нашої газети. П оза 
тим багато єсть справ наших українських, що повинні цікавити кожно
го і на те будемо звертати увагу, та про все говорити нашим читачам. 
Все, що може придатися на те, аби поліпшити життя селян та робіт
ників, всякі поради економічні, сільськогосподарські і т. д. знайдуть 
місце в нашій газеті.

Читачів же своїх просимо у всьому помагати нам не тільки тим, що 
будуть виписувати та читати нашу газету, а й своїми листами та ува
гами. В спільній праці, обговорюючи все, що торкається нашого ж ит
тя загального, утворимо собі ми власну газету, таку, щоб дійсно була 
вона дорогою і рідною кожному читачеві.
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ВИ Д А В Н И Ц Т ВО  ІМ ЕН І С .Ф .Г Р У Ш Е В С Ь К О Г О

Сього року скінчилося десять літ, як умер наш батько Сергій Ф е
дорович Грушевський. З а  сей час сповнено все, що він наказав нам 
своєю духівницею*: виплачені вказані ним суми, засновані стипендії 
при тих школах, де він учився, і отеє недавно відкрито школу його імені 
в Києві на Куренівці. Але нам відомо, що ся духівниця, написана за
довго до смерті, не вповні відповідала бажанням покійного в останніх 
літах, і тільки через наглу смерть він не встиг її змінити. Сповнивши 
те, до чого ми були обов’язані юридично, приложили ми старання, щоб 
зробити дещо і в дусі його останніх бажань: з  ріжних засобів, полише
них покійним, творимо видавництво популярних книжок імені покійного 
і отсим відкриваємо конкурс на першу серію книжок, що мають вийти 
коштом сього видавництва, а саме: популярну, ілю стровану геогра
фію  світу по краям  і народам . Поодиноким краям, що становлять 
етнографічну, політичну або географічну цілість, з  виїмком України 
поки що, мають бути присвячені окремі книжечки, розміром від 4 до 
8 аркушів, рахуючи до 16 сторінок] малої вісімки, приблизно такі: Б і
лорусь і Литва, Великоросів, Польща, Чехія, Фінляндія і Остзейські 
краї, Голландія і Бельгія, Англія, Франція, Ш вейцарія, Італія, Іспанія 
і Португалія, Азіатська Турція, Персія, Туркестан, Сибір, Китай, 
Індія, Індокитай і Ост-Індські острови, Японія, Єгипет і Абіссінія, 
Північна і Центральна Африка, Полуднева Африка, Канада, Сполуче
ні Держави, Центральна Америка і Вест-Індія, Полуднева Америка, 
Австралія і Полінезія, Північний і Полудневий бігун (полюс). Виклад 
має бути популярний, доброю українською мовою, так, щоб людині, 
яка пройшла сільську школу, книжка була вповні зрозуміла. Крім карт, 
повинні бути ілюстрації, приблизно по 2 на аркуш.

Х то схотів би взяти участь в сім конкурсі, може в книгарні “Л [і- 
тературно-]н[аукового] вістника” (Київ, Вел[ика] Володимирська, 28) 
на письменне запитання дістати докладніше пояснення умов після 
20 січня 1912 р.

Наслідники С . Ф . Грушевського 

К и їв, 2 0  грудня 1911 р.
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З  Н О ВИ М  РО КО М !

Поздоровити своїх читачів і передплатників з Новим роком, поба
жати їм щастя, заговорити до них з сторінок нашої газети —  се для 
нас таки й справді велика радість. Коли в новорічних статтях всі посту
пові газети скаржаться на тяжкий рік минулий, то тим паче се може
мо сказати ми, українці.

Ніколи ще нападки на українське друковане слово не доходили до 
того, до чого дійшли вони в минулому році, Воістину треба було вели
кої відваги і упертості, щоб перенести все те, що сипалось на наші 
голови, що лягало каменем на наші плечі.

При таких умовинах працювати було невимовно тяжко. Часами до
ходило до того, що в зневірі падали руки, знесилювались ті, що стоять 
коло сього діла. Була навіть перед кінцем року думка сказати: “Годі”. 
Але припинити газету після того, як вона вже пробила крізь нетрі шлях 
до народу, коли більшість читачів призвичаїлась до неї, дуже і дуже 
тяжко. І ми, ставши на зміну бувшої редакції, взяли се діло на свої 
плечі. Н е тішимо ми себе надіями, що шлях наш буде посиланий квіт
ками. Н е таке тепер життя. Але все-таки для нас радісно поздоровля
ти своїх читачів з Новим роком. Поздоровляючи, ми відчуваємо, що 
живемо, що маємо силу боротись з  тими грізними хвилями, що раз у 
раз б’ють нас. Відчуваємо і надіємось, що рано чи пізно, а допливемо 
до берега, де міцно станемо і утвердимо все те, за що тепер боремось.

В сій надії запорукою нам являються наші читачі, що свідомо вже 
йдуть вкупі з  нами. Чим більше буде читачів, тим голосніше лунати
муть домагання про наші потреби, а чого хоче більшість, те рано чи 
пізно, а переходить в життя.

І от тепер, починаючи сей рік серед завірюх і туманів, ми не по
збавлені надії на краще. Краще прийде безумовно, тільки не само, а 
тоді, коли його здобудуть. А  здобути може той, хто має силу, хто має 
розум та знання. Вітаючи Вас з  Новим роком, ми бажаємо Вам, щоб 
Ви зуміли здобути собі силу знання, бо се найкраще знаряддя в бо
ротьбі за кращу долю.
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Ч О Р Н А  З Г Р А Я

Чорносотенці та ріжні чорносотенні газети завжди зводили огидли
ві свої наклепи на все українське, робили куди слід доноси, запевняли, 
що українці в своїй роботі йдуть проти правительства, що се купка бун
тарів, які домагаються неналежних прав для себе і для народу. Робили 
доноси вони і виставляли все таким страшним та шкідливим, що дехто 
з  начальства і справді часто вірили їм і робили те, чого вимагають чор
носотенці. З а  останні два роки особливо виявилося се в циркулярах, 
заборонах ріжних просвітніх гуртків, в заборонах одкривати “Просві
ти” і т. ін. Поруч з сими заборонами нищилося все те, що виросло за 
попередніх часів. Позакривали скрізь майже “Просвіти”, клуби, това
риства, понищили ті книги, що раніш були дозволені і т. ін.

Після кождого удачного доносу чорносотенна зграя справляла свій 
шабаш, раділа, що вже нема більше шкідливого українства, доказувала, 
що його й бути не може, що се видумка купки бунтарів, і от останні
ми часами почали вони про всіх українців говорити, що се зрадники, 
“мазепинці”, люди, котрі хотятъ одділитись од Росії і заснувати своє ко
ролівство, говорять, що в сьому їх підтримують і поляки, і німці, і жиди, 
що навіть німці грошей дають на те, щоб рух український зростав.

Пишучи се на сторінках своїх газет, вони разом з тим домагають
ся, щоб начальство бралося за сих зрадників, “мазепинців”, і боролося 
з  ними, а то, кажуть, і справді українці можуть загубити Росію.

Звичайно, усякому, хто хоч трохи знає життя наше, хто бачить, за 
що змагаються українці і інші інородці в Росії, тому всі ті слова про зраду 
та небезпеку здадуться базіканнями божевільного; та не всі ж  люди ма
ють розум однаковий. Навдивовижу знаходяться й такі, що вірять тим 
словам і самі приєднуються до тої зграї чорних воронів. А  ті ще більше 
каркають, ще більші нісенітниці плетуть. Останніми часами дійшли вже 
до того, що українців лічать ворогами не тільки держави, а й українсько
го народу, який, мовляв, не визнає себе за українців і не розуміє тої мови, 
якою до його говорять українці. Взиваючи українців “мазепинцями”, чорно
сотенці кажуть, що нібито вони, тобто чорносотенці, тільки друзі народу.

Але своїми ділами, своїми брудними доносами, наклепами, своїм 
відношенням до народу і т. ін. сі людці вже давно показали себе.

Тепер наступає час виборів. Скоро почнуть вже намічати кандида
тів до четвертої Думи і сі чорні герої та “погромщики” хотять, видно, 
своїми ділами заслужити ласку сильних, щоб пролізти в четверту Д у
му, а може мають надію увійти в довір’я народу; та народ наш таким 
панам не буде йняти віри, як і досі не йняв. І хоч вони себе взивають 
друзями народу, а сховати жала гадючого не вміють. Печать Іуди на
ложило на їх саме життя вже і мета їх відома народові.
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ДО Ч И Т А Л ЬН И К ІВ

По ріжним обставинам “Зас ів” в іюні ми не випускали. Найголо
вніше ми чекали допомоги від нашого заможнішого громадянства*, бо 
власні кошти вичерпали. Але даремно чекаємо: громадянство мовчить...

Повідомляємо наших читальників, що в місяці липні (іюлі) часо- 
пись вийде два рази, а з  августа місяця виходитиме щотижня, кожну 
п’ятницю.

Просимо наших передплатників надсилати гроші, які вони винні 
редакції, аби ми мали спромогу вести діло далі.

Не зле було б, коли б сей місяць придбали нам нових передплат
ників та нових читальників.

Почнуться вибори до Державної Думи і бажано, щоби наше прав
диве селянське слово залунало по всіх селах, щоби селяни вибрали собі 
досвідних оборонців, а не тих, хто пнеться до Думи гальмувати народ
ну справу або полатати свої кишені десятками посольського порціону.

До роботи ж, ласкаві читальники: шліть гроші, шукайте нових пе
редплатників та читальників!
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ІС Т О Р И Ч Н І П О Р Т Р Е Т И

ІВА Н  Ф Р А Н К О

Минулого року дуже засмутилися українці звісткою, що славний наш 
письменник і учений Іван Франко захорував тяжко*. Для своєї ближчої 
отчини Галичини і для цілої України, для українського письменства і 
життя Ів. Франко заслужився незвичайно. І гірко було подумати, що 
його кипуча, дорогоцінна для українців робота мала б перерватися в 
повній силі —  бо Ів. Франку недавно тільки скінчилося п’ятдесят літ.

Д-р Іван Франко.

Іван Ф ранко —  син селянина, коваля з-під Дрогобича, в Галичи
ні; пройшовши гімназію і університет, він не одірвався від рідного се
лянства, а навпаки, все, життя віддав просвіті українського народу та 
його усвідомленню. В університеті пристав він до гуртка молодих лю
дей, що як і він хотіли працювати для свого народу, але за се попав 
до тюрми, мусив кинути університет і вернутися під батьківську стріху. 
Але згодом він вернувся назад до письменської та наукової пращ, і не
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покидав її, хоч не раз мусив бідувати, бо вороги боялися його і не да
вали ходу.

Франко уславився насамперед як прегарний поет, автор гарних опо
відань і драм з галицького життя1; багато писав для народу в газетах і 
осібними книжками, а за останні десять літ багато працював также по 
історії української літератури. Згодом напишемо в сій газеті ширше про 
його життя і діяльність, незвичайно багату і корисну для нашого наро
ду. З а  останній рік здоров’я його значно поправилося. Хоч не може 
писати сам, то диктує ріжні речі. Саме тепер друкується його коротка 
історія української літератури.

Гаряче бажаємо славному українському письменникові, щоб здо
ров’я його поправилося і Україна тішилася його творами ще довго і 
довго!

1 От деякі з  збірників його писань*, які можна купувати і тепер: Збірник тво
рів, 3 книжки, Полуйка, Місія, Казки. Драми: “Украдене щастя” , “Учитель” . Пое
зії (вірші): “3  вершин і низин” , “З ів ’яле листя” , “3  днів журби” , “Мій Ізмарагд” , 
“Semper tiro” , “Мойсей” . Поеми. Прегарна поема про лукавого лиса: “Лис Микита” 
(для дітей і дорослих) вийшла саме новим виданням. Повісті: “Великий шум” , 
“Перехресні стежки” , “Для домашнього огнища” , “Захар Беркут” і інших багато.

Ц М. Грушевський, т. З
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ВО Л О Д И М И Р ВИ Н Н И Ч ЕН К О

В попередніх нумерах подане було нове оповідання Вол[одимира] 
Винниченка, написане ним для “Села”*. Тепер подаємо портрет і хо
чемо сказати кілька слів про його самого.

В[олодимир] Винниченко.

Вол[одимир] Винниченко —  один з молодших наших письменни
ків. Він уродився 1880 р. в місті Єлисаветі (чи Єлисаветграді), в се
лянській сім’ї. Вчився в гімназії, потім в університеті в Києві. З а  бунт 
студентський попав в солдати, а з  солдатчини втік і жив за кордоном*, 
потім відсиджував за се в кріпості. Брав живу участь в визвольнім русі. 
Таке бурхливе життя не перешкоджало йому писати багато —  він 
скоро став не тільки одним з  визначніших, але і одним з найбільш пло
довитих українських письменників. Перше оповідання: “Краса і сила” 
було написане ним в 1902 р. Громадянство відразу завважило нову 
літературну силу: таке знання народу, його життя, сила оповідання, смі
лість, незвичайність поглядів проявилася в нім, скоро молодий автор 
був признаний одним з найвизначніших українських письменників. 
Оповідання його вийшли збірками під такими заголовками*: “Повісті й 
оповідання” (1903), “Краса і сила” (1906), “Дрібні оповідання” 
(1907). Останніми роками він став писати багато драм з сучасного 
життя: “Дисгармонія”, “Великий Молох», “Щ аблі життя”, “M emento”. 
Його писання друкуються тепер головно в “Літературно-науковім віст- 
нику”*; за сей рік з ’явилася тут драма “M emento”, оповідання “Купля” 
і “З ін а”, тепер друкується драма “Чужі люди” з  робітничого життя.
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Г Е Т Ь М А Н  П Е Т Р О  Д О Р О Ш Е Н К О

Після Богдана Хмельницького настали на Україні тяжкі часи. Н е 
знати було, куди хилитися і де шукати помочі та захисту. З а  Богдана 
Хмельницького прилучилася Україна до Московського царства. Раді 
були українці всею душею держатися московського царя, щоб він їх 
при давніх правах і порядках держав —  аби правитися їм своїм вибор
чим ладом, виборною своєю старшиною. Т а  не так воно було: бояри 
московські хотіли свої порядки московські завести, воєводів москов
ських по всіх городах поставити і військо московське та податки мос
ковські позаводити. А  московські порядки тодішні були суворі і неми
лосердні. З а  що-небудь, за пусту провину або непослух —  зараз 
“батогами бити нещадно”, “не жалуючи живота”, до полусмерті, у в’я з 
ницю та на муку брати, маєток на царя забирати, в Сибір засилати. 
Дуже того всього боялися українці. Д о того ж  московське військо і 
старші військові та воєводи з  українськими людьми поводилися своє- 
вільно, як у безсудній землі, зневажали, били, знущалися, забирали 
силоміць всякий припас. Тому відхотілося скоро багатьом на Україні 
московської зверхності.

Запобігав українців польський король, щоб назад під Польщу 
вернулися, як перед Хмельницьким були. Обіцяв їм усяку свободу і 
ласку, що будуть самі собою правитися, а поляки ні в які справи укра
їнські не будуть мішатися —  що буде українська автономія, як по-уче- 
ному кажуть. Гетьман Іван Виговський на те здався і зложив у Гадячі 
з послами королівськими таку умову, що Україна під польського коро
ля вернеться, а буде мати своє право і військо, і старшину виборну з 
самих українців —  буде автономія. Було це тому 250 літ, в 1658 році.

Але Польща тоді не мала сили, щоб Виговського підтримати. Люди 
не хотіли під короля йти, боялися, що знов на Україну вернуться поль
ські пани, знову панщину заведуть (та так би воно й було). І з старши
ни багато не хотіли до Польщі приставати, боялися нової війни. І скину
ли з гетьманства Виговського на другий рік, відібрали від нього булаву.

А  Москва кінець кінцем поділилася Україною з Польщею: що по 
лівий бік Дніпра (де Полтава, Ніжин, Чернігів), то мало при Москві 
зістатися, а що по правий бік —  то при Польщі; тільки Київ, хоч на 
правім боці, то при Москві мав бути. Українцям дуже це не в лад бу
ло, що Україну так розрізали надвоє, поділили її, не питаючися самих 
українців. І дуже жалували на Москву.

Гетьманом на лівім боці був Брюховецький, підлиза такий, що ви- 
слуговувався перед Москвою. А  на правім боці був другий такий під
лиза Тетеря у польської руки.
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Але в 1665 р. вибрало військо нового гетьмана, Петра Дорошен
ка, старого козака, доброго і до війни, і до ради. Він надумав з  Т у 
реччиною та Ордою кримською (що під султанською рукою була) 
поєднатися, так як Хмельницький. З а  їх поміччю хотів вирвати П ра
вобічну Україну від поляків, Лівобічну —  від московських підлиз, з ’єд
нати в одне всю Україну та й тоді добитися від Москви, щоб україн
ських прав і порядків не ламала, в українські справи не мішалась, а 
держала б під царською рукою в честі та порядку.

Гетьман Петро Дорошенко.

Туреччина взяла Дорошенка під свою охорону. Сам султан з  вели
ким військом турецьким пішов на Україну, погромив поляків, забрав 
Кам’янець, і так пополохав Польщу, що вона одріклася України.

Брюховецького українці лівобічні ще перед тим скинули, побили 
воєводів московських, попроганяли стрільців московських. Дорошенку 
піддалися. Вся Україна козацька була в руках Дорошенка, тільки він 
не в час тоді поїхав був з  війська. Воєводи московські осмілилися, 
пішли з московським військом у Чернігівщину. І між українською стар
шиною в Чернігівщині завагалися деякі: подумали, що, мабуть, таки 
Москва гору візьме, та почали з  воєводами годитися. Бояри москов
ські не хотіли ні за що такого порядку, як Дорошенко хотів; на геть
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манство вишукували людей податливіших, щоб не дуже за свободами 
українськими стояли. Такого й вибрано в 1672 р. гетьманом в Лівобіч
ній Україні, Івана Самойловича.

Пішла знову війна з Дорошенком. Поляки, хоч одріклися, не хоті
ли України з рук пускати. М осква собі своїх людей з Самойловичем 
на Дорошенка стала насилати, щоб його і з  Правобічної України вику
рити. Дорошенко боронився, не піддавався. Але людям надокучила та 
нова війна і татарська поміч, що більше Україну руйнувала, як помага
ла. Не хотіли під султаном бути, стали тікати за Дніпро, до Самойло
вича, бо там, мовляв, спокійніше. Дорошенку це було найгірше. Вже 
він що не робив: і заказував, і чати ставив, щоб не перепускали за 
Дніпро, і силоміць завертав, карав, нічого не помагало. Тікали та й 
тікали люди за Дніпро, пустіла Україна Правобічна. Зістався Доро
шенко з своєю старшиною та з своїм полком козацьким серед пустки 
на своїй чигиринській горі. А  Самойлович з московським військом раз 
у раз на нього походом, то сам, то полковників своїх посилав, городи 
забирав, людей за Дніпро переганяв. Потягнулося так кілька літ. Б а 
чить Дорошенко —  нема сили, прийдеться піддатися. Т а  Сірко Іван, 
славний кошовий запорозький1, його відмовляв —  щоб не піддавався. 
Держався ще Дорошенко рік і другий, як старий орел, недолею при
борканий, на своїй горі. Т а  вже далі не сила... Я к Ш евченко про се 
вірші зложив:

Із Полісся шляхта лізе1 2. А  гетьман попович3
Із-за Дніпра напирає —  дурний Самойлович,
З  Ромоданом мов та галіч вкрили Україну,
Т а  й клюють єликомога. А  ти, Чигирине!
А  ти, старий Дорошенку, запорозький брате!
Нездужаєш чи боїшся на ворога стати?
—  “Не боюсь я, отамани, та жаль України!»
І заплакав Дорошенко як тая дитина.
—  “Не розсиплем вражу силу, не встану я знову!
Візьміть мої гетьманськії клейноди, панове,
Т а  однесіть москалеві: нехай Москва знає,
Щ о гетьмана Дорошенка на світі немає.
А  я, брати запорожці, возьму собі рясу,
Т а  піду поклони бити в Межигір до Спаса”* .

1676 р. піддався Дорошенко. Вимовив собі, щоб його лишити в 
спокої на Україні віку доживати: присяг йому на те Самойлович. Т ак

1 Про нього див. в №  8 *.
2 Поляки на Дорошенка.
3 Самойлович був попівського роду.
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у Москві дуже боялися Дорошенка і не хотіли зоставити його на Украї
ні, а сказали їхати до Москви. Дуже того не хотів Дорошенко, та не 
хотіли послухати —  мусив поїхати. І не пустили вже його на Україну 
назад. Протримали його кілька літ в Москві під доглядом, потім післа- 
ли воєводою в В ’ятку, а після того дали йому на прожиття село Яропо- 
льче. Тут дожив віку Дорошенко, тут вмер 1698 р. і лежить по сей день.

Могила гетьмана Петра Дорошенка.

Мов орел той приборканий без крил та без волі 
Знеміг славний Дорошенко, сидячи в неволі.
Т а  й умер з  нудьги. Остило волочить кайдани!
І забули на Вкраїні славного гетьмана*.

Н е вдалося старому гетьманові добути волі і долі Україні, як бажа- 
лося, і згас він на чужині в журбі і тузі. Але Україна не забула свого 
вірного сина!
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М И К О Л А  Л И С Е Н К О

Пісня українська —  один з найдорожчих скарбів українського 
народу, наша краса, наша потіха, наша слава перед своїми й чужими. 
І ніхто не потрудився і не заслужився стільки заходами коло того на
родного скарбу, як славний наш композитор Микола Лисенко1. Він 
перший зібрався до неї з  глибоким знанням і зрозумінням її особливос
тей та її своєрідної краси. В усій непорочній чистоті і блискучій красі 
вивів він українську пісню перед людей у своїх збірниках українських 
пісень, а в своїх власних музичних утворах з  великим хистом користу
вався багатством української пісні і музики, щоб вилити почування су
часного українця. На- Україні не було і нема другого такого музики, з 
таким хистом, знанням, багатством творчості і любов’ю до свого наро
ду і до своєрідної його творчості, як Микола Лисенко.

Він родився в 1842 р. в панській сі
м’ї в Полтавщині. З  маленькості любив 
дуже українське слово, пісню, життя, 
як і свояк його, славний український 
письменник Михайло Старицький, з 
котрим він разом виростав. Вчився в 
гімназії та університеті, але нарешті по
рішив оддатися музиці, вчився її в Р о 
сії й за границею. В 1869 р. вийшов 
перший його збірник українських пі
сень. В 1874 р. з  великою утіхою ста
вили в Києві українці першу його опе
ру “Різдвяна ніч”*. Своїми збірками 
народних пісень, концертами свого хору 
і своїми власними утворами* —  на сло
ва Ш евченка й інші, він розбудив серед 
українського громадянства велике заці- 

Микола Лисенко. кавлення і любов до української пісні й
музики. В 1904 р. вся Україна в Росії і за границею гучно-бучно свят
кувала тридцятилітній ювілей його творчості*. Т а  потрудившися стіль
ки, й тепер не покидає наш славний музика своєї роботи, з  молодечим 
завзяттям і силою працює він далі —  от сього року виготовив він му
зику до опери про Енея* (з  “Енеїди” Котляревського), не кажучи про 
менші твори.

Побажаємо йому ще довго-довго того молодечого жару й завзяття.

1 Композитор —  такий, що укладає музику для співу чи до грання.



296 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ "СЕЛО" ТА "ЗАСІВ" (1909-1912)

К Н Я З Ь
К О С Т Я Н Т И Н  О С Т Р О З Ь К И Й

Князі Острозькі були потомки київських князів, що правили Украї
ною тому вісімсот, дев’ятсот, тисячу літ. Від тих київських князів пішло 
багато княжих родів, що прозивалися іменами своїх маетностей. Князі 
Острозькі звалися так тому, що головною маєтністю був Острог, тепе
рішнє повітове місто на Волині. Н а Волині ж  в повітах Острозькім, 
Ровенськім, Дубенськім, Заславськім, Старокостянтинівськім було най
більше їх маєтків. М іж  всіми князями князі Острозькі були найбагат- 
ші. Але не так шанували їх за багатства, як за те, що вони міцно дер
жалися своєї української народності. В ті часи, як жив отсей князь

Князь Костянтин Острозький.

Костянтин Іванович і його син Василь-Костянтин, Україна була під 
князями литовськими, а потім під королями польськими. Українцям не 
давали нікуди ходу на такі уряди ( “должности”) високі. Сьому князю 
Костянтину за його заслуги —  тому що був славний воєвода, схотів 
князь литовський дати високий уряд воєводи троцького —  то видав 
осібну грамоту*, що робить то тільки виїмок для одного князя Костя
нтина, а більше нікому не дасть того уряду з  православних українців. 
Тому тоді пани та князі переходили на віру католицьку, приймали мову 
і звичаї польські, цуралися українства. Тим більше, що українці не
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мали тоді високих шкіл, мало було між ними учених людей, і поляки 
вважали все українське грубим та мужицьким. А  сей князь Костянтин 
і його син вірно держалися свого народу, своєї мови, своєї віри, жерт
вували гроші на школи для своїх земляків, заводили друкарні, книги 
друкували (князь Василь-Костянтин). І тому українці дуже шанували 
їх, вважали своїми проводирями, “головами свого народу” українського.

Вмер кн[язь] Костянтин року 1530 і похований в лаврі Київ
ській* —  як ввійти до великої церкви, то по лівім боці, тільки пам’ят
ник його зоставлений, і не видко його. Н а пам’ятнику написано, що 
прожив 70 літ і в 63 битвах побідив ворогів.
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Г Е Т Ь М А Н  П Е Т Р О  СА ГА Й Д А Ч Н И Й

Петро Сагайдачний був один з найславніших гетьманів українських. 
Мало кого так шанували і славили на Україні, як його. Славився він 
як щасливий і зручний вождь на війні і як вірний син України, що лю
бив свій народ український щиро і гаряче.

Він родився і виростав під час найгіршого упадку України. Східна 
Україна на обох боках Дніпра до самого Києва і за Київ, пролежавши 
довго пусткою по татарських пустошеннях, ледве починала залюднюва
тися під козацькою охороною. В самім Києві, окрім кількох старинних 
монастирів, майже ніякого життя не було, а і в монастирях тих всяке 
життя просвітнє, всяка наука і знання завмерли. Ж иття українське куп
чилося далі на Заході, чи Волині та в Галичині. Т а  й там завмирало й 
упадало воно під важким пануванням польським. Українцеві, що дер
жався своєї віри, свого, народу українського, не було нікуди ходу —  ні 
в службі, ні в торгівлі, ні в ремеслі. Пани та всякі люди заможні й 
цікаві покидали свою українську народність, ставали поляками, бо тіль
ки бувши поляком можна було чого-небудь добитися.

Гетьман Петро Сагайдачний.
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Сагайдачний був родом з  Галичини, з-під Самбора. Він був ціка
вий і талановитий чоловік. Коли пішла чутка, що князь Василь-Кос- 
тянтин Острозький заложив у себе в місті Острозі вищу школу укра
їнську (в 1570-х роках), Сагайдачний подався туди і там доходив 
усякої науки. Потім пішов до козаків, довго жив між ними, бував в 
ріжних походах —  в Крим і на Молдову, на Чорне море, на землі 
Московські і Лівонські ходив. Уславився як дуже добрий вояка, і ви
брано його гетьманом. Т е  гетьманування своє прославив він насампе
ред походом на Крим в 1616 р .—  тоді козаки взяли найкріпше міс
то —  Кафу (теперішню Феодосію) і багато невільників українських 
звідти на свободу визволили. Потім в р. 1618 уславився Сагайдачний 
великим походом н а ' Московщину, рятуючи королевича польського 
Володислава. Того Володислава бояри московські вибрали були царем, 
а потім відступили від нього. Володислав пішов на Москву з  малим 
військом і не міг нічого зробити. Благав Сагайдачного, щоб прийшов 
йому помогти. Сагайдачний повів велике військо козацьке, взяв по до
розі багато кріпостей московських і прийшов під саму Москву та штур
мував її разом з Володиславом. А  найбільша слава була Сагайдачному 
і козакам, як він у р. 1621 Польщу рятував від султана турецького. 
Султан таке велике військо на Польщу привів, що був би Польщі 
капут, якби козаки не схотіли помогти. Самі поляки признавали, що їх 
тоді Сагайдачний вирятував, бо цілу війну їх не відступав з великим 
сорокатисячним військом козацьким, призвичаєним до війни з  татара
ми і турками, що чуда хоробрості показувало на тій війні.

Сагайдачний тому помагав у всякій пригоді полякам, що сподівався 
за те від короля польського полегші українцям за такі великі та славні 
подвиги козацькі, за таке рятування. Король справді обіцяв за те ріж- 
ні права і свободи українцям. Але не сповнив того. Розвіялися всякі 
надії на королівську ласку. Тільки те зосталося українцям, що вони са
мі собі, з  своїх бідних грошиків наскладали та козацькою силою собі 
од правительства одборонили. Братства українські по містах закладали, 
школи заводили, друкарні споряджали, книжки друкували, наказували 
всім держатися міцно своєї мови рідної, свого народу. Почалося се в 
Галичині та на Волині, далі перейшло і в Київщину. Тут в сусідстві 
війська козацького українського, під його охороною було безпечніше 
всяку таку просвітню та народну роботу робити. Разом з  тим як С а
гайдачний між козаччиною собі здобував славу та поважання та козач
чину до того нахиляв, аби дбала про свою народність і про українські 
народні справи, разом з тим гурток учених його земляків-галичан захо
дився в Києві заводити українську освітню, культурну роботу. Єлисей 
Плетенецький з Галичини, з-під Золочева, став 1599 р. архімандритом
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Печерської лаври київської, найбагатішого й найславнішого монастиря, 
та почав великі доходи сього монастиря обертати на освітні цілі, замість 
на сите монаше життя. Він заложив при монастирі друкарню, фабрику 
паперу, словолитню (що робила букви для друку книжок); з ріжних 
сторін скликав учених людей —  з  Галичини головно, бо там заходами 
братств найбільше розвинулася наука, а в Київщині зовсім була піду
пала. 1615 р. засновано в Києві братство, а при нім школу, і першим 
ректором її був бувший учитель Львівської братської школи Іов Бо
рецький (що потім був вибраний митрополитом Київським). Інші учені 
галичани, як Захарія Копистенський, славний історик, з  Перемищини 
родом, Памво Беринда, славний філолог, автор великого українського 
словаря, і його брати, Касіян Сакович, подолянин Мелетій Смотриць- 
кий, автор славної граматики —  разом з Плетенецьким працювали над 
поширенням науки і освіти. Великі доходи київських монастирів, що до
сі йшли марно, обертали вони на школи, бурси, видавання книжок, під
тримування людей учених, висилання на науку за границю. Великим 
помічником і покровителем їх в тім ділі був їх славний земляк Сагай
дачний. П ід охороною війська козацького не боялися вони ні гніву, 
ніяких переслідувань короля і панів польських, що сердитим оком ди
вилися на той український рух, просвітній і громадський. З а  се слави
ли, любили і шанували Сагайдачного, як найвищого оборонця україн
ського життя, і гірко побивалися за ним, як він умер.

Упокоївся Сагайдачний 5 квітня (апреля) 1622 р. В війні з тур
ками він дістав рану в руку, що не загоїлася потім і привела його до 
смерті. Окрім того, дуже він був зажурений, що король пошив його в 
дурні, не зробив нічого доброго для українців за всі ті заслуги і війни, 
до котрих Сагайдачний заохочував і навіть змушував козаччину, щоб 
за те добитися від короля полегші для українців.

Т а  українці вже не потребували королівської-ласки, бо виростала їх 
власна сила —  оружна козацька і просвітня —  через українські шко
ли і книжки.

Се розумів Сагайдачний і вмираючи записав свій маєток на братс
тво Київське, що вело вищу школу в Києві, і на братську школу львів
ську, “на науку і освіту дітей і на виховання людей учених вічними 
часами” —  так написано було в його духівниці (завіщанії).
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ВО Л [О Д И М И Р] А Н Т О Н О В И Ч

8 марта кінчиться два роки, як попрощався з Україною славний 
історик і діяч український Володимир Антонович. Він родився в поль
ській сім’ї в Київщині і виростав між польським панством, але дійшов
ши літ, думав, як йому послужити тому краєві, що його виростив, і до
думався, що хотячи послужити тому краєві та робочому народові, 
котрим той край держиться, нема чого йому триматися панів польських, 
що живуть тільки для своєї утіхи, а треба йому пристати до народу 
українського і разом з тямущими українцями працювати для робочого 
народу українського, що в сім краї живе. І так з  кількома приятеля
ми своїми, молодими поляками, пристав він до української громади. 
Поляки дуже за се на нього ремствували і вмовляли, і доноси началь
ству писали, та Антонович з товаришами своїми того не злякалися і 
скільки могли працювали для добра українського народу. Антонович 
зайнявся розбиранням старих документів з  тих часів, як Україна до

Володимир Антонович.

Польші належала, і з  них довідувався, як жилося українському народо
ві під польським пануванням. Він видавав збірки цікавіших документів 
і при них свої статті; таких великих книжок видав він цілий десяток; в 
них показував він, яка кривда діялася нашому народові, селянству особ
ливо, і як той народ шукав правди, боронитися хотів через свої по
встання козацькі та гайдамацькі. Тим здобув Антонович собі поважай-



302 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ “СЕЛО" ТА "ЗАСІВ" (1909-1912)

ня і славу в ученім світі. Пізнішими часами свого життя він багато за 
ймався українською стариною ще з  давніших часів, як ще люди були 
нехрещені та, ховаючи небіжчиків, закопували з ними всякі речі з ха
зяйства; він розкопував ті старі могили і з  того, що знаходив там, опи
сував, як люди жили за тих давніх часів тисячу літ більше тому назад 
(така наука зветься археологією). Останніми роками він уже не міг 
працювати, бо дуже притомився працею та тривожним життям. З а  
свою прихильність і вірність до українства зазнав він багато клопотів 
та неприємностей. Зате  в українській громаді дуже його шанували за 
ту щирість і як він умер, гірко тужили за ним як за вірним і славним 
сином України.
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ГЕО РГІЙ  К О Н И С Ь К И Й

Георгій Кониський, архієпископ Білоруський, що прославився як 
оборонець православної віри в землях українських і білоруських, що то
ді до Польщі належали, має також почесне місце в історії української 
літератури. З а  молодших літ він був професором в Київській академії, 
що тоді була найвищою українською школою; учив у ній літератури, 
письменства, і, як інші професори, укладав також театральні п’єси* 
(представлення), які представляли на свята студенти академії. Тоді сі

Архієпископ Георгій Кониський.

п’єси так укладалися, щоб мали часті побожні, писані мовою книжною, 
підхожою до церковної, і часті веселі, написані народною мовою. П ’єса, 
написана Кониським, називалася “Воскресеніе мертвих”. Вона була 
представлена 1746 року і дуже сподобалася як своїми поважними, так 
і веселими частями. Н а Україні їх довго пам’ятали, переписували і рів
няли ті веселі його українські “інтерлюдії” (так звалися ті веселі пред
ставлення) до найкращих заграничних комедій. Для прикладу випишу 
мову селянина, що тішиться з  доброго урожаю:

Тото кажуть, або так балагурять люде,
Щ о будто мудрагелі вгадають, що буде.
А ж  і вгадали, завтра! Х то  то можеть знати,
Щ о нам його святое маєть грішним дати!
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Хоч пак вони по йонам1 мудрощей доходять,
Т а  ба, не дойдуть того, як нивки зародять.
Куди пак їм те знать —  таки кажу сміло,
Бо то не їх, то наше, господарське діло.
Ми то люде пахарні, все веремя знаєм,
Коли яке насіння в поле засіваєм.
Дай-бо і до віку так як у мене зродило!
Коли б тілько без капости в цілости доспіло!
Бо ми за його ласку і святую волю 
Орем і сієм на всякого долю,
Щ об невимовно перше чим світять одмінити1 2 
Да і чим курят у оній3 в крамарів купити.
Треба ж і роковщину, що школу зучає4.
І тому тим у оній отеє зриває5,
Треба ж і тим що миркають6 що-небудь уткнути,
А  того пак що пака7 сим тим це одбути.
Щ е ж то і на правенти8 9 —  тільки б з  того дбати.
І себе б то і саму з дітьми годувати,
Аби ми були годні да Його хвалили.

Така була українська мова тому сто шістдесят літ, і так на ній ком
поновано вірші та представлення в тодішній Київській академії —  то
дішнім українськім університеті, де вчилася українська молодь всякого 
стану, в великім числі (студентів було тоді понад тисячу звичайно), 
способлялися до всякої діяльності, світської і духовної.

1 По звіздах.
2 Свічки до церкви одмінити.
3 До церкви кадила.
4 Дякові до школи роковщину.
5 Паламареві, що свічки у церкві зриває.
6 Дячкам.
7 Попові, що “пакає” ( “паки каже” ).
8 лДоходи.
9 Жінку.
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С ЕЛ Я Н И -М И С ТЦ І

Микола Шкрібляк.

Бачите в сім нумері портрет Миколи Ш крібляка, одного з славних 
мистців гуцульських. Гуцули взагалі мають великий хист до всякого 
майстерства. Без усякого майже інструмента або самодільними знаря- 
дами виливають вони і виробляють всякі оздоби з міді, різблять з де
рева прегарні речі, тчуть тканини, роблять всячину з кожі. Найславні- 
ша між ними родина Ш крібляків в селі Яворові. Батько їх Ю ра 
Шкрібляк вславився в 1870-х роках своїми різьбами з дерева, і по нім 
перейняли сю штуку його три сини: найстарший Василь, середній М и
кола і наймолодший Ф едь. Я к і батько їх, зосталися вони селянами, на 
господарстві, навіть читати і писати не вміє з них ні один (бо там у 
горах до школи ходити дуже далеко). Проте знають їх у світі далеко, 
на ріжних виставах діставали вони за свої вироби ріжні похвали срібні 
і золоті медалі. Вирізують з дерева, мережать, набивають мідними дро
тиками, намистом і ріжнокольоровим деревом ріжні візерунки, і таке 
воно гарне, що і найбільший майстер ліпше б не утяв. їх вироби пере
ховуються на ріжних музеях і всі дивуються їх красі. Такі то дотепні 
люди бувають між нашими селянами.
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М И К О Л А  К О С Т О М А Р О В

7 квітня (апреля) минуло 25 літ, як умер Микола Костомаров, чо
ловік дуже заслужений для українства.

Він прийшов на світ в р. 1817, в Воронежчині, в панській родині 
великоруській, і тому й пізніше деякі українці прозивали його “инопле- 
менником”, що не розуміє гаразд ані української мови, ані життя. Т а  
проте сей “иноплеменник”, прилегши всею душею до українського на
роду, як небагато і з родовитих українців, зостався вічним докором 
таки всяким землячкам нашим, що тільки хліб український їдять та 
перед світом брешуть, що нема ані мови, ані народу українського, а 
тільки один руський, і не треба українцям ні письменства, ні школи 
української, бо вони руське розуміють за своє і нічого українського не 
хочуть.

Микола Костомаров.

Костомаров хоч виріс між панством російським, але вчившися в 
Харківськім університеті, сходився з  людьми, які цікавилися україн
ською мовою, піснями, життям, від них переймав се, і собі став при
глядатися українському життю, українській мові вчитися. Страшенно 
вона йому подобалася, дивувався, що українці, маючи таку прекрасну 
мову, занедбують і нехтують нею. Став писати нею вірші, драми теат
ральні. Крім того, хотів займатися історією України. Але й тут не спо
добалося йому, що по історіях пишуть про самих царів, князів, мініст
рів, а як жив простий нарід, того й не довідатися було з  тодішніх 
історій. “Бідний селянин, хлібороб-робітник так якби й не існував для 
історії! Чому історія не каже нам нічого про його побут, про те, як жив 
він, що думав і почував, чим тішивсь і чим журився?”
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І відложивши роботу по архівах, де переховувалися старі грамоти і 
документи, Костомаров ходив по селах, записував пісні, оповідання на
родні, щоб знати, що пам’ятає народ з своєї старовини і як дивиться 
на неї. Заразом  думав він, як би поправити життя народне, тоді особ
ливо тяжке, бо було ще кріпацтво. Приїхавши до Києва, де почав учи
ти в університеті тамошнім, зійшовся з  Ш евченком і Кулішем, що теж 
пробували тоді в Києві, зложив громаду з ними і ще з  іншими людьми, 
що прагнули добра народові. Громада ця назвалася братством Кирила 
і Мефодія, апостолів слов’янських. Вона хотіла працювати для добра 
всіх народів слов’янських, доходити до того, щоб не було між ними 
поневолення, щоб кождий народ слов’янський —  руські, українці, біло- 
русини, поляки, чехи, серби, болгари, словенці —  жили свобідно, пра
вилися самі собою, вибираючи собі всяку старшину, і між собою тво
рили спілку, федерацію по-ученому; щоб не було між ними ніякої неволі 
громадської, була воля все писати і друкувати, віру зміняти і все таке. 
Були то по тодішніх часах дуже сміливі гадки, і як один студент в 
1846 р. доніс на братчиків, що вони таке задумують, то їх всіх поареш- 
тували, видержали по тюрмах і порозсилали на заслання. І Костомаро
ва вислали та заборонили писати. Пробув він у тім засланні трохи не 
десять літ, а працював далі над історією, і як позволено йому виїхати, 
скоро видав гарні книги про Хмельниччину і про донських козаків, що 
під проводом Стеньки Разіна вчинили повстання на Волзі. Вибрано 
Костомарова професором в Петербурзькім університеті, сила людей 
ходила на його виклади. Але скоро не злюбив він нових порядків, що 
заведено в університеті, покинув його і. став займатися видаванням 
старих документів до історії козаччини та писав історію козацьких ча
сів на Україні й інших.

Тими своїми роботами над історією України він багато їй прислу
жився, але не тільки тим. Коли в 1860-х роках почали клопотатися 
коло народної освіти, він заходився збирати гроші на видавання шкіль
них книжок українською мовою, і справді видано тоді чимало ріжних 
учебників (букварі, читанки, арифметики, Закону Божого); коли не по
зволено друкувати їх, віддав він ті гроші, що зосталися, до П етер
бурзької академії наук, що видала нагороду за словар української мови. 
Раз у раз писав по ріжних газетах і журналах, обороняючи українство 
від ріжних ворожих нападів, доказував, що не можна заборонювати 
української мови, що вона, як і кожда інша, має право свобідно ужи
ватись і розвиватись.

Вічна пам’ять покійному, і дай Боже, щоб більше таких “инопле- 
менников” було між тими, що на українській землі виростають та укра
їнський хліб їдять.
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М А РК О  К РО П И ВН И Ц ЬК И Й

Сей номер уже пішов до друкарні, коли поспіла сумна й несподі
вана звістка, що вмер наглою смертю на залізниці славний письменник 
і артист український, “батько українського театру” Марко Кропивниць- 
кий.

Історію українського театру розказано було в №  11 “Села” за ми
нулий рік1*; там показано було, які трудні часи він переживав, коли 
Марко Аукич добув від начальства дозвіл на українські представлення 
та зложив першу українську трупу (гурт) в 1881 році. Велике то було 
діло в часах, коли українське слово було заборонено, коли навіть укра
їнської пісні на концерті не можна було заспівати. Приходилося і теат
рові стрічатися з усякими перепонами, заборонами, перешкодами, не
легко було його вести —  але українці тішилися, що хоч у театрі чують 
рідну мову, і дякували Кропивницькому і його товаришам, що будить 
українське життя.

Кропивницький велико заслужився також і тим, що сам складав 
театральні п’єси* для українського театру; він та Карпенко-Карий — 
се найвизначніші українські драматурги (письменники театральні). 
Кропивницький зложив таки п’єс коло трьох десятків, між ними деко
трі дуже добрі, що довго ще будуть представлятися у театрі.

Кропивницький був уже в літах. Родився р. 1841, і давненько по
чав подаватися на здоров’ї —  недочувати став, і се дуже йому доку
чало, бо перешкоджало представляти. А  був він чудовий актор, і не- 
вважаючи на свою недугу, не перестав грати до самої смерті —  хоч від 
часу до часу виступав. І писав також до останнього часу: в “Літера
турно-науковім вістнику” за сей рік, в книжці І, була надрукована його 
остання п’єса* “Зерно і полова”. А  представляв саме перед смертю в 
Одесі, захворів, поїхав додому і вмер нагло н поїзді.

Вічная пам’ять йому і слава!

і Там і портрет Кропивницького був надрукований.
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П А Н Т Е Л Е Й М О Н  КУЛІШ

З  іменами Ш евченка і Костомарова1 нерозривно зв’язується в на
шій пам’яті ім’я третього, наймолодшого їх товариша, Куліша. Він ро
дився року 1819, в Чернігівщині; в Києві, де був учителем з 1842 р., 
спізнався і сприятелювався з  Ш евченком, Костомаровим та з  іншими 
молодими, освіченими українцями, що горіли бажанням послужити 
свому бідному народові, своїй нещасливій неньці-Україні. Вони часто 
сходились і балакали про те, як би поправити долю українську, і так 
заснували Кирило-Мефодіївське товариство, про котре згадували ми, 
говорячи про Костомарова —  що воно постановило доходити того, аби 
на Україні і по всіх землях слов’янських не було ніякої неволі та гно
бительства, щоб усі народи слов’янські жили собі вільною спілкою 
(федерацією) та самі собою правилися. Я к се товариство викрили в 
1846 р. та позамикали всіх братчиків по тюрмах та позасуджували за 
такі гадки, тоді й Куліша вислали в Тулу під догляд та заборонили 
йому що-небудь друкувати. Там його продержали кілька літ; потім, як 
позволили йому виїхати, подався він на службу до Петербурга, пізні
ше служив у Польщі, покинув і знов служив у Петербурзі, та незадо
вго кинув всяку службу, вернувся на свій хутір і тут прожив двадцять 
літ, тільки часами виїздячи до Галичини або в чужий світ. Умер 
р. 1897, проживши 77 літ*.

Пантелеймон Куліш.

Про Костомарова див. в №  16*.і
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Куліш мав натуру незвичайно гарячу, палку, неспокійну. До всього 
і у всім, справді, показував великий хист, до чого брався. Вмів впли
вати на людей і потягати за собою, але через свій палкий характер 
також і сварився з  ними. Ззамолоду вже став одним з  визначних про
відників українського життя і зістався ним надовго —  поки погніваний 
на своїх земляків не відчужився від них і самітно, далеко від усіх, з 
своєю лиш вірною дружиною закінчив своє бурхливе, повне діл, жит
тя на ріднім хуторі.

Вже ззамолоду любив він приглядатися народному життю, збира
ти народні перекази і оповідання, і придбав собі славу найкращого 
знавця українського життя і української мови. Він видав гарні збірки 
народних оповідань* і записок про народне життя, а також писав опо
відання з  українського життя сучасного і минулого; ті оповідання ще й 
тепер читаються залюбки. М іж  ними єсть велика гарна повість з ко
зацького життя “Чорна рада”. Потім, як умер Ш евченко, Куліш став 
писати поезії (вірші) —  вони вийшли в 1862 р. збірником “Досвітки”, 
декотрі з  них дуже гарно удавалися йому. Крім того він займався ви
данням української часописі (журнал) “Основа”, що виходила в р. 1861 
і 1862, і багато працював над видаванням українських книжок; напи
сав і для шкільної науки дві “Граматки”*. Потім потягло його до істо
рії; здавалося йому, що Костомаров і інші історики недобре описують 
історію України, хвалячи козаків*, як оборонців українського життя; 
такими очима дивився на козаків перше й Куліш*, але потім змінив свій 
погляд та став дивитися на них очима тодішнього панства, що козаки 
тільки руйнували життя. Через се він гудив і Ш евченка, що хвалив ко
заків та гайдамаків як оборонців свободи української. Історію України 
до Хмельниччини описав Куліш в двох великих працях*; в них було 
дуже багато розумного і вірного, написані вони були з  великим хистом, 
але через такі погляди Куліша на українське життя його праці не знай
шли прихильності ні в науці, ні в громадянстві українськім. Се розгні
вало його і відчужило від українського громадянства. Його пізніші 
вірші і драми історичні, писані в 1880 і в 1890-х роках, містять нераз 
багато гарного, поетичного, але повні також і гіркими нападками на 
українських діячів і громадянство. Останні літа свого життя він най
більше працював над перекладами: переклав Святе Письмо* на украї
нську мову, драми Ш експіра* й інше.

Тимчасом як деякі українці, навіть дуже щирі і для України заслу
жені, як Костомаров, були тої гадки, що українцям досить дбати про 
народну освіту, бо всяку вищу культуру вони мають готову, російську, 
Куліш дбав про те, щоб українці мали на своїй мові все потрібне для
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освіченого, культурного життя, бо без такої культури не може добре 
йти й робота коло народної освіти.

Взагалі за своє довге життя Куліш написав дуже багато і в тім 
багато коштовного, такого, що велику службу зробило українському 
життю. Щ о було хибного в його гадках і учинках, те відпало, не за 
шкодивши багато; а те добре і корисне, що зробив, велико послужило 
Україні. І де далі, забуваються ті помилки та сварки, а Куліш, як один 
з найбільше заслужених і з  найбільших українських діячів минулого 
століття, зістанеться навіки у вдячній пам’яті українців. Мало хто 
попрацював стільки для України, як він.
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П А ВЛ О  П О Л У БО ТО К

Павло Полуботок за часів М азепи був полковником чернігівським. 
Був чоловік розумний, досвідний і дуже любив свою Україну і свій на
род український. Коли М азепа пристав до шведів і стало відомо, що з 
того його повстання не буде нічого, бо військо царське залило Украї
ну, тоді українська старшина з ’їхалася до Глухова, на заклик царя 
Петра, щоб вибрати нового гетьмана на місце Мазепи. Однодушно хо
тіли гетьманом вибрати Полуботка. Але цар Петро тому спротивився. 
“Се, —  каже, —  чоловік дуже розумний, з нього може вийти другий 
М азепа”. Показав на стародубського полковника Скоропадського, 
тихого та плохого, і старшина його вибрала гетьманом, бо не важила
ся йти против волі царя, що з своїм військом тоді тяжко карав усе, де 
чулася йому якась “измена” та противність.

Се було 1709 року, і з  того часу був гетьманом Скоропадський до 
своєї смерті, до 1722 року. Був він чоловік не кепський, тільки занад
то похилий та покірний. Н е мав ніякої ваги й сили. Московські гене
рали порядкували на Україні як хотіли, не питаючися гетьмана, хоч 
тільки він мав бути справжнім начальником у всім. Ц ар назначив пол
ковників на Україну від себе, з своїх людей московських, хоч по зако
ну мали тих полковників (по-теперішньому губернаторів і командующих 
військом заразом) вибирати самі українці. Закони й права українські 
ламалися. Тисячі козаків по наказу царському та міністрів мусили йти 
в далекі сторони, на фінські болота коло Петербурга, або на Кавказ, 
не на війну, а на роботи кріпосні й земляні, канали копати, кріпості 
будувати; там гинули вони тисячами, від незвиклого клімату, від непри- 
вичної роботи, від недостатків усяких та нелюдського поводження своїх 
приставників. Гетьман і старшина дуже смутилися тим, але боялися 
підняти голос проти того. А  1722 р. об’явив цар Скоропадському, що 
на будуще при гетьмані буде Малоросійська колегія, рада, зложена з 
шести офіцерів московських (з  військ, що стоять на Україні) під про
водом московського ж  генерала, і та колегія буде мати нагляд над усею 
українською управою. Б ез неї гетьман не може зробити ніякого розпо
рядження (указів). Вона буде контролювати його й полковників, при
ймати скарги (жалоби) на них, робити слідства і таке інше. Гетьмана 
з  старшиною таким чином оддано під начал сьому московському гене
ралу з  офіцерами. Скоропадський від того так засумувався, що вмер 
слідом потім.

Старшина зараз же післала до царя своїх послів просити, щоб по
зволено було їм вибрати собі нового гетьмана. А  тимчасом для управи 
вибрано “наказним гетьманом”, себто заступником ( “заместителем”)
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гетьмана Павла Полуботка. Але цар не хотів позволити вибирати геть
мана; він хотів понасувати зовсім українські порядки та завести на 
Україні своїх губернаторів і російську управу. Н а прошення старшини 
він дав таку відповідь: “Від Богдана Хмельницького і до Скоропад
ського всі гетьмани були “изменники”, окрім тільки першого і остан
нього (Хмельницького та Скоропадського); і через те Царству росій
ському і Україні було багато шкоди; тому треба на гетьманство шукати 
чоловіка вірного та певного, а поки такий знайдеться —  визначено 
Україні правительство, і його треба слухатися, а цареві з вибором геть
мана не докучати”. Сим правительством була отся Малоросійська ко
легія, вона трясла цілою Україною. Збирала ріжні податки і оперувала 
ними по-своєму. Оголосила по Україні, щоб всякий, хто мав якусь 
кривду від старшини, удавався до колегії, бо вона на те установлена, 
аби обороняти бідних од багатих, простий народ від старшини. Тим 
сподівалася вона привернути простий народ до себе, щоб він не жалу
вав за правами і порядками українськими, що ламалися тепер.

Гетьман Павло Полуботок.

Т а Полуботок не хотів допустити до загибелі старих прав і поряд
ків українських. Він був чоловік рішучий та сміливий. Бачив, що і цар 
і колегія на те б’ють, що при українських порядках, мовляв, діються 
великі кривди людям, а колегія, заводячи свої порядки, ніби хоче лю
дей оборонити від тих кривд. Через те всіма силами заходився коло
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поправи українських судів і управи, щоб людям не діялося кривди. 
Завів у судах сільських, сотенних і полкових такий порядок, щоб су
див не сам один суддя, а в товаристві кількох старшин, досвідчених в 
справі. Установив порядок, як обжалувати несправедливі рішення ниж
чих судів до вищих. Завів  кращі порядки в вищім суді українськім 
(звався “Генеральний суд”). Видав суровий наказ, під загрозою тяж 
ких кар, щоб старшина не кривдила простих козаків, не обертала на 
роботу собі.

Здавалося, тільки радіти б колегії та правительству від таких захо
дів Полуботкових, коли він заходився, щоб непорядки українські вико- 
рінити. Але правительству не порядку та справедливості на Україні тре
ба було, а того, щоб “Малую Руссию (Україну) к рукам прибрать”, як 
вони казали. Тому зараз почали з Малоросійської колегії до царя ж а
луватися, що Полуботок не слухається, людей бунтує. Ц ар на те ще 
більші права колегії надав, а Полуботку з  кількома іншими старшина
ми велів до Петербурга їхати, щоб України не бунтували. Підстроєно 
так, що з  одного полку, Стародубського, мовбито козаки подали про
щення таке, щоб у них заведено російські порядки і полковників їм з 
руських людей аби цар назначив. Одержавши се прошення, цар заду
мав уже українські порядки зовсім покасувати.

Полуботок, приїхавши до Петербурга, тут цареві прошення подав 
од старшини, щоб українські порядки старі вернено. Т а  цар тоді ви
слав на Україну свого довіреного чоловіка Рум ’янцева обпитувати 
людей, чого вони хочуть —  чи українських порядків, як Полуботок з 
старшиною просить, чи порядків російських, як у стародубськім про
щенні пишеться. А  щоб не було ніякої замішки на Україні, військо 
козацьке велено вивести на степи —  буцімто від кримців небезпечно.

Полуботок з  старшиною порозумів, до чого воно йде. Люди, боя- 
чися царських людей, будуть їм в лад казати, що українських порядків 
не хочуть, а хочуть російських; і потім правительство справді україн
ські порядки покасує —  скаже, що самі українці того просили. Тому 
якскорше розписав на Україні листи, як люди мають перед Рум ’янце- 
вим казати. Написав також до козацького війська, щоб звідти до царя 
прошення писали —  на кривди й непоряди російських військ та від 
Малоросійської колегії жалілися та просили позволити гетьмана вибра
ти. Ц ар про се довідався. Розгнівався на Полуботка, казав з  старшина
ми його посадити у тюрму; також сказав узяти й до Петербурга присла
ти тих, що писали до царя прошення з війська. Н ад Полуботком почали 
суд; та він не діждався кінця: вмер в в’язниці при кінці 1724 року.

Н а Україні дуже жалували за ним, вважали його мучеником за 
Україну. Розповідали, що він сміло докорив цареві в очі за його не
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справедливість —  що він українцям за їх вірність і щирість, за служ- 
бу і кров платить гнівом і несправедливістю. “З а  те все ми замість вдя
чності здобули тільки зневагу і поневірку, попали в останню неволю, 
платимо дань ганебну і незносну, змушені копати вали і канали, сушити 
болота непроходимі, гноючи їх трупами наших покійників, що цілими 
тисячами гинули від утоми, голоду і нездорового повітря; і всі ті біди і 
кривди наші тепер ще збільшилися під теперішніми порядками: началь
ствують над нами чиновники московські, не знають прав і звичаїв на
ших і майже безграмотні —  знають тільки, що їм все над нами чини
ти можна”. Т ак  би то мав говорити Полуботок цареві. Років тому 
п’ятдесят досить часто було можна надибати у старих українців порт
рет Полуботка і під ним написані слова з  мови, що Полуботок гово
рив царю Петру: “Вступаючись за отчизну, я не боюсь ні кандалів, ні 
тюрми, і для мене лучче найгіршою смертю умерти, як дивитись на 
повшехну гибель моїх земляків”. Оповідали так, що цар, прочувши, що 
Полуботок умирає в тюрмі, пішов з ним попрощатись. Але Полуботок 
сказав йому: “З а  невинне страждання моє і моїх земляків будемо су
дитися у спільного і нелицемірного судді, Бога нашого: скоро станемо 
перед ним, і він розсудить Петра з  Павлом”. І справді скоро після того 
умер і цар Петро.
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О СИ П  ВО Л И Н СЬКИ Й

В розвої українського життя в минулім столітті окрім старих пись
менників, про котрих не раз згадувалося на сторінках нашої часопи
сі, мали велике значіння також учені, що роз’яснювали минувшість 
українського народу, його окремі прикмети, його змагання до націо
нального розвою, щоб жити своїм життям, яке дала йому його минув
шість. З  приводу двадцятип’ятиліття смерті згадували ми сього року 
одного такого ученого, що багато потрудився для розвою українсько
го життя і української свідомості; цим разом, подаючи портрет 
Осипа Бодянського, хочемо згадати про сього ученого-язикознавця, 
що був теж одним з найбільш роботящих дослідників на українсько
му полі.

Осип Бодянський.

Родився він 1808 р. в містечку Варві на Полтавщині, в сім’ї бід
ного сільського священика, вчився в Переяславській семінарії, потім пе
рейшов до Московського університету. П о скінченні післано його за 
границю, в слов’янські краї, бо тоді задумали в Росії завести по уні
верситетах науку про слов’янські мови й слов’янське життя. Вернувши
ся з-за  границі, Бодянський став професором у Московськім універси
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теті —  найбільшім і найславнішім з університетів у Росії, і славився як 
один з найбільш визначних і учених його професорів (від року 1842 до 
1868); був також секретарем Московського історичного товариства і 
редактором його журналу*. Я к професор і ще більше як редактор, все 
життя багато працював для вияснення української минувшості і україн
ського життя, бо сильно любив свій край і народ, його мову, словес
ність і історію. Ззамолоду писав українські вірші і р. 1835 видав збір
ку українських віршованих казок ( “Наські українські казки запорожця 
Іська Материнки”), присвятивши цю книжку “Матері моїй рідненькій, 
неньці старенькій, коханій, любій Україні”. Потім займався науковими 
працями*, пишучи їх мовою російською, бо тоді ще не додумалися 
люди, що й українцям годиться розвивати свою науку на своїй україн
ській мові, коли хочуть бути як люди, не гірші від інших народів. 1836 
надрукував він визначну працю про українську мову ( “Рассмотрение раз- 
личных мнений о древнем языке северных и южных руссов”): доводив, 
що українська мова —  мова старинна, окремішна мова, така ж стара, 
як великоруська, і вияснив, як та мова розвивалася, яка була її історія. 
В “Чтениях” Московського історичного товариства, ставши їх редакто
ром, видав велику силу творів старого українського письменства*: старі 
українські літописі —  матеріали до історії української, великий збірник 
українських пісень Головацького і багато іншого корисного для україн
ської науки.

1868 року його скинули з професорства, тому що не любив шиї 
гнути та притакувати чужим гадкам. Потім займався тільки р е д а г у 
ванням “Чтений”. А  року 1877 вмер таки у Москві та там і похова
ний. Лишив по собі вдячну пам’ять і пошану у всіх, хто його знав і з 
його праці користав. І нам, українцям, годиться його пам’ятати.
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К Н Я З Ь  РО М А Н

Роман Мстиславович, князь володимирський (на Волині), а потім 
галицький, був один з найславніших українських князів. Славний спі
вець “Слова о полку Ігоревім”, коли Роман ще тільки починав висту
пати, присвятив йому і його братові в перших, Мстиславові, такий 
заклик:

І ти буй-Романе і Мстиславе —
Хоробра мисль несе вашу мисль на діло.
Високо плаваєш ти на діло в буєсти,
Як сокіл на вітрах ширяючись,
Хотячи птаха в буєсти перемогти!
Залізні броні на вас,—  шоломи латинськії —
Від вас трісла земля, всякі землі: Хинова,
Литва, Ятвяги і Деремела,
І Половці свої сумці геть покидали 
І похилили голови свої під ті мечі сталевії.

Коли в Галичині почалися замішання і бояри заходилися коло того, 
щоб спекатися свого князя Володимира, Роман почав з ними зносини, 
і вони, скинувши Володимира, покликали князя Романа. Тоді, одначе, 
він недовго посидів на галицькім престолі, бо Володимир удався до 
короля угорського, а той давно вже мав око на Галичину і скористав з 
сеї нагоди по-своєму: пішов з Володимиром у Галичину, Роман, непри- 
готований до боротьби, уступив з Галичини, а тоді угорський король 
посадив у Галичі свого сина, а Володимира ж забрав з собою на Угор
щину й всадив у в’язницю. А ж  згодом удалося Володимирові втекти з 
вежі, де його тримали, спустившися на шнурах, сплетених з розрізано
го полотна; з поміччю німців і поляків Володимиру удалося вернутися 
в Галичину; люди його прийняли радо, скуштувавши угорського пану
вання, і він княжив тут до смерті. П о смерті його Роман захотів здо
бути собі Галичину, і взявши поміч у своїх свояків, польських князів, 
з нею прийшов у Галичину і осівся тут на князівстві в р. 1199, сим 
разом уже міцно і певно.

З ’єднавши таким чином значну частину Волині з великим і бага
тим, сильно залюдненим князівством Галицьким, Роман став першою 
силою на тодішній Україні. Притім славився своєю сміливістю і воєн
ним щастям, побідами над Литвою й половцями, що тоді докучали 
Україні, одні від півночі, другі від полудня. Простий нарід також дуже 
любив його за те, що він приборкав горде та пишне галицьке боярст
во, бо забрало велику силу в землі, трясло князями, як хотіло, скидало 
їх і проганяло, а заразом кріпостило й неволило простих людей, захоп
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лювало землі, і не було на нього ні суду, ні управи, бо все було в руках 
сього боярства. Роман, засівши другим разом в Галичині (вже не з  лас
ки бояр, що видно закоштували його правління за першим разом, і не 
дуже хотіли кликати другим разом), сильно приборкав бояр і найбільш 
пишних з-поміж них попроганяв, поскидав (кажуть навіть, що й мука
ми ріжними їх замучував, але, мабуть, то більше бояри таке на нього 
оповідали). Але простому народові те подобалося дуже, і він всею ду
шею приляг до Романа. П о цілій Україні дивилися на нього з  надією, 
думаючи, що то, може, він нарешті зробить лад на Україні, присмирить 
половців, приборкає князів та зробить кінець княжим усобицям. Я к  він 
пішов на київського князя Рюрика, то люди київські відчинили перед 
ним ворота, прийняли -його добровільно як свого князя, сподіваючися, 
що він сам сяде в Києві і підійме знов його славу з упадку. Але Р о 
ман сим разом не хотів іще брати Київ на себе —  а скоро потім не
сподівано наложив головою під час походу на Польщу (в р. 1205).

Романа знали й шанували далеко поза межами України. Н а сім тлі 
зложилося звісне оповідання про те, як Папа намовляв його на латин
ську віру, обіцяючи коронувати його королем, але Роман не злакомив- 
ся на се.

Папа, оповідає се оповідання, прочувши, що Роман переміг угрів і 
ляхів і запанував над усею Руссю, прислав своїх послів до Романа на
мовляти його, щоб прийняв віру католицьку, римську, а за се обіцяв 
коронувати його королем і помогти йому “мечем святого П етра” —  
своїм папським наказом, щоб інші католицькі володарі йому помагали. 
На се Роман, одначе, почав з  послами споритися “од Святого П ись
ма”, а як вони почали говорити про поміч від меча св. Петра, Роман 
вийняв свій меч і спитав: “Чи Папа має такий меч, що береться пома
гати мені в моїх воєнних справах? Поки я маю свій меч, не хочу ку
пувати володінь іншою ціною, як тільки власною кров’ю, так як бать
ки і діди наші розмножили землю Руську”.

Се оповідання, очевидно, оповідано в докір сину Романовому Д а
нилові, що, задумуючи боротися з татарами, спокусився на такі самі 
обіцянки Папи, завів з  ним переговори в справі сполуки церкви право
славної з римською і прийняв корону з рук Папи. Х оч потім, як вияви
лося, що П апа нічим справді йому на татар помогти не може, Данило 
й перервав усякі дальші переговори з Папою, то все-таки і ті зносини 
не подобалися на Україні.
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ІВА Н  Н ЕЧ У Й -Л ЕВИ Ц Ь К И Й

Іван Семенович Нечуй-Левицький, котрого портрет в сім номері 
містимо і нове оповідання його, для “Села” написане*, подаємо, пови
нен кождому свідомому українцеві бути звісний як чоловік дуже заслу
жений для українського письменства. Особливо ж повинний бути він 
близький нашому селянству, бо працю свою присвятив він, головно, 
українському селу, його горю і злидням.

Іван Нечуй-Левицький.

Нечуй-Левицький виріс в Київщині на селі, бувши сином священи
ка, і потім за все своє життя не розривав зв ’язків з селом, щороку про
живаючи по кілька місяців в рідних сторонах, слідячи за тим, як змі
нялося і розвивалося життя українського селянства, і тим новим явищам 
присвячував свої оповідання і повісті, засновані на тих подіях, які про
ходили перед його очима. Багацько також присвятив він своїх писань 
сільському українському попівству, серед котрого виріс, і дрібному 
українському панству, не минав і інтелігентського життя, пробував сво
го пера і в повістях історичних, але все-таки найголовніша його заслу
га —  в змалюванні українського села, почавши ще з jiepuioi* половини 
минулого століття, з часів кріпацьких і до новіших. Його писання — 
се дорогоцінна літопись українського сільського життя від середини 
минулого віку почавши. Писань тих дуже багато*, хіба згадати тільки
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найвизначніші: “Причепа” (видана 1871 р .), “Х мари” (1874) “Кайда- 
шева сім’я ” (1880), “Бурлачка” (1881), “Микола Д ж еря” (1883), 
“Старосвітські батюшки й матушки” (1886) й багато інших. Вони 
пройняті незвичайною любов’ю до українського народного життя і до 
українського селянства, перейняті щирим спочуттям до його тяжкої долі 
і звучать як оборона людських прав селянина, його права на краще 
життя.

Писав Нечуй-Левицький також популярні книжечки з української 
історії, писав і для театру: декотрі його п’єси й тепер досить часто 
грають. Єсть у нього веселі оповідання, де він списує язикатих баб, 
ріжних дурисвітів і штукарів. Але найважніше —  його прегарні повісті 
з українського сільського життя.

Іван Семенович тепер належить до найстарших наших письменни
ків: він родився 1838 року і йому пішло вже на восьмий десяток. П ро
те не перестає працювати, не кидає пера! Поздоров його, Боже, ще на 
довгі літа!
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О Л Е К С А Н Д Р  К О Н И С ЬК И Й

Незадовго, дня 29 падолиста (ноября), скінчиться десять літ з  дня 
смерті дуже заслуженого в історії нашого народного життя чоловіка — 
Олександра Кониського.

Покійник був родом з-під Н і
жина, з  тутешньої дрібної шляхти. 
Недостатки і хороба очей не дали 
йому змоги покінчити науку і він 
довгий час кочував по Лівобічній 
Україні. Се дало йому незвичайне 
знання тутешнього життя і широкі 
знайомості, котрими покористував
ся він в пізнішій своїй діяльності. 
Пізніше, в 1850-х роках попав під 
впливи полтавського українського 
кружка* і, поправившись тим часом 
на здоров’ї, завзято почав працюва
ти над народною освітою україн
ською. Та, задершися з  місцевими 
властями, був висланий на заслання 

V в Вологодську губернію, потім жив
довго під сильним доглядом на 

Україні, і тільки 1872 р. був пущений на волю і потім оселився в Києві.
В Києві тоді зачався живіший рух український і одним з найбільш жи

вих і рухливих діячів став Кониський*. Він багато писав по газетах і жур
налах в обороні українського слова, агітував між людьми, збирав грошеві 
засоби на українські потреби. Був одним з жертвувателів, що зібрали пер
ший капітал на заснування Товариства імені Шевченка*, що потім (що
правда —  аж значно пізніше) розвинулося на одну з найважніших укра
їнських народних1 організацій. Коли в Росії впали заборони на українське 
слово, Кониський став писати найбільше в Галичині і взагалі був один з 
тих, хто найбільше потрудився коло великого дала зв’язання тіснішими 
зв’язками України російської з  Галицькою і зробити Галичину опорою на
родного життя для всеї України під час тодішнього лихоліття російського.

Писав Кониський багато статей, повістей, оповідань*. Найкращі 
його дрібні оповідання з селянського життя. Дуже цінна його велика 
біографія Ш евченка*. В чотирьох томах його писань* (Твори, І—IV, 
1889—1903) видано лише малу частину ним написаного.

1 Вірогідно: наукових. —  Упоряд.
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О Л Е К С А Н Д Р  К ІС ТЯ К ІВС ЬК И Й

В сім нумері містимо портрет визначного українського ученого і 
громадянина Олександра Кістяківського. З  смерті його сього року 
сповнилося двадцять п’ять літ. Немалий се час, а проте ім’я його час
то споминалося останніми роками. Причиною сього було, що покійник, 
бувши ученим і поважаним юристом, професором Київського універси
тету по предмету карного права, що вчить про людські зловчинки і їх 
карання, особливо багато займався питанням про смертну кару та ба
гато і основно писав против неї. Першою великою його працею була 
книга про смертну кару*, надрукована 1867 року: посилаючися на ве
ликих, світових юристів і учених, доводив він нерозумність карання лю
дей смертю; ся книжка зробила велике вражіння сього часу, і тепер, як 
громадянство Росії, в Думі і поза Думою, стало домагатися скасування 
смертної кари, зачасто згадували ту книгу Кістяківського і взагалі по
силалися на його слова.

Олександр Кістяківський.

Крім того, Кістяківський багато займався вивченням українського 
права давнього і сучасного, видав старий проект українських законів* 
з часів Гетьманщини і заходився коло вияснення теперішніх поглядів 
нашого народу на право. Я к і інші поважані юристи, він все був того 
погляду, що закон повинен іти за поглядами громадянства на право і 
справедливість, а не навпаки, і закони повинні змінятися з  тим, як змі
няються погляди громадянства.

Був він родом з Чернігівщини. Дід його був селянин; батько вчив
ся на попа, і Олександр Кістяківський вчився спочатку в духовних 
школах, але потім перейшов до Київського університету і, скінчивши, 
був професором його до самої смерті, в 1885 р. Держався вірно укра
їнства, був визначним членом, головою київської української Громади, 
часто виступав в обороні українського селянства.



Ш Е В Ч Е Н К О  І У К Р А ЇН С Ь К А  М И Н У ВШ И Н А

Ш евченко відкрив новий світ українській поезії і українському гро
мадянству, його мислі і почуттю. Навіть трудно тепер собі уявити, які 
широкі округи відкривав він йому, скільки нового давав. Одною з та
ких нових областей, котру, можна сказати, вперше відкривала його 
творчість, було поетичне оброблення української минувшини, головно 
козацької доби. Н е хочу тим сказати, щоб перед тим події з  козаць
ких часів незвісні були або не займали ширших кругів українського гро
мадянства. Навпаки, воно жило ще свіжою пам’яттю про недавно ска
сований козацький устрій, жалувало за ним, мріяло про можливість 
його відновлення. Коли під час Польського повстання 1831 р. велено 
було сформувати кілька козацьких полків, пішли поголоски, що на 
Україні сподіваються з  того приводу відновлення козаччини, і сам гене
рал-губернатор малоросійський Рєпнін (в домі котрого потім так часто 
перебував Ш евченко) сподіється бути гетьманом, як свояк останнього 
гетьмана, —  тому правительство розпорядилося вивести ті нещасливі ко
зацькі полки на Кавказ і там їх оселити, щоб не було від них соблазну.
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Т ак, старину козацьку пам’ятали й зітхали за нею, але більш по
тихеньку, в розмовах, в приватнім листуванні, в записках, не призна
чених для світу. В письменстві проривалися тільки зрідка легкі відго
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лоски сього; історичних тем доторкувалися мало і обговорювали їх з 
оглядом на ту офіціальну точку погляду, яка тяжіла над усім тодішнім 
життям: українці повинні бути вдоволені своїм сучасним становищем, 
ласкавою опікою російського правительства, що вивела Україну “на 
вищу ступінь щастя”, повинні цінити ті блага, якими наділила її —  а 
найбільше вищі верстви її громадянства —  російська політика, і забу
ти мрії про свою минувшину. Козаччина і Гетьманщина мусили бути 
скасовані, і російське правительство добре зробило, що їх покасувало, 
бо від них був, мовляв, тільки розстрій і шкода, і нема чого бентежи
ти людей тим, що минуло. Молодий Ш евченко в заспіві до своїх “Гай
дамаків” переказав сі докори, які доводилося йому чути, або він споді
вався почути за своє оспівування української минувшини:

Дурень, дурень!
Били, а не вчили:
О д козацтва, од гетьманства 
Високі могили —
Більш нічого не осталось,
Тай ті розривають...*

Але Ш евченко не послухав сих благоразумних осторог і сміливо 
кинувся у той світ, звідки перед ним з високих могил виступали при
види старого свобідного, блискучого життя:

А ж  до моря запорожці степ 
широкий крили,

Отамани на вороних перед 
бунчуками

Вигравають, а пороги між 
очеретами

Ревуть, стогнуть, розсердились, 
щось страшне співають!*

В однім утворі за другим він виводив перед читачем образи дав
ньої козацької слави й гірко оплакував її кінець:

Не вернуться сподівані, не 
вернеться воля,

Не вернеться козаччина, не 
встануть гетьмани,

Не покриють Україну червоні 
жупани —

Обідрана, сиротою понад 
Дніпром плаче! —

Тяжко-важко сиротині, а ніхто 
не бачить,

Тільки ворог, що сміється...*
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Але недовго тривало перше похмілля у молодого поета.
Він придивлявся критично до того старого життя, розбирав у нім 

добре і зле, і скоро захотів одмежуватися від тих землячків-паничиків, 
що хвалилися колишньою козацькою славою, славними ділами своїх 
предків, не розбираючи вартного від пустого, зверхнього блиску від 
правдивих вартостей національних, а своїм ділом і життям завдавали 
брехні і сорому тій славній минувшині, тим гучним словам про свобо
ду козацьку і золоті вільності українські:

А  гвалту, а крику!
І гармонія, і сила —  музика то й годі!1
А  історія —  поема вольного народу!
Що ті римляни убогі! чортзнащо — не Брути!1 2
У нас Брути і Коклеси славні, незабуті!
У нас воля виростала, Дніпром умивалась,
У голови гори слала, степом укривалась*.

їм Ш евченко з докором відповідає:

Кров’ю вона умивалась, а спала на трупах,
Н а козацьких вольних трупах, окрадених трупах.
Може чванитесь, що братство віру заступило,
Щ о Синопом, Трапезунтом галушки варила?
Правда ваша: наїдалась, а вам тепер вадить,
А  на Січі мудрий німець картопельку садить.
А  чванитесь, що ми Польщу колись завалили!
Правда ваша: Польща впала —  та й вас роздавила*.

В старій минувшині України він навчався цінити не бучну славу, не 
гук побід і огні пожарів, а змагання до правди, свободи, загального 
добра. І він, не боячися докору і глуму, протягав руку тим давнім бор
цям, хоч би світ славив їх розбишаками, злодіями, “п’ятном в нашій 
історії” —  коли чув в них сі змагання до правди і добра, а відвертався 
від пишних гетьманських постатей, коли підозрівав у них тільки плазу
вання перед Варшавою або Москвою, перед правителями польськими і 
московськими, і лаяв їх сміттям варшавським і гряззю московською.

З  сердечним жалем спинявся він на тих споминах сумних нашої 
минувшини, на тих ріках крові української і чужої, що пролилися на 
нашій землі, не принісши їй ні щастя, ні долі, не лишивши навіть сліду 
по тих великих жертвах, які складалися за волю і долю рідної Украї
ни.

1 Похвальні слова українській мові.
2 Брут і Коклес —  римські герої.
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З а  що боролись ми з панами?
З а  що ми різались з ордами?
З а  що скородили списами 
Татарські ребра? Засівали 
І рудою поливали,
І шаблями скородили...
Щ о ж на ниві уродило?
Уродила рута, рута —
Волі нашої отрута...*

І накликав земляків приглянутися до сеї минувшини, щоб знайти в 
ній провідну нитку дальшого життя, дальших змагань:

Все розберіть тай спитайте тоді себе —  що ми?
Перед вашими очима, щоб ви розпитали 
Мучеників —  кого, коли, за що розпинали*.

Часи кривавих боїв скінчилися і відійшли, але те, за що зводилися 
вони, повинне бути здійснене і осягнене —  тільки іншими шляхами, з 
іншими засобами треба йти до них. І Ш евченко, розкриваючи перед 
земляками образи минувшини і сучасності й огненним словом накли
каючи земляків, щоб приглянулися до них і розважили собі їх, споді
вався, що з того вийде спасенна наука нашому народові, нашому гро
мадянству на будуще його:

Може викую я з  його до старого плуга 
Новий леміш і чересло і в тяжкі упруги 
Може з ’орю переліг той і на перелозі
Я  посію мої сльози, мої щирі сльози ---
Може зійдуть і виростуть ножі обоюдні,
Розпанахають погане, гниле серце, трудне 
І вицідять сукровату і наллють живої 
Козацької тії крови — чистої, святої*,

що вела наших предків і казала їм голови складати за добро і честь 
свого краю, а тепер поведе до праці тяжкої і завзятої на добро краєві 
і народові свому —  і всім краям і народам заразом.

І зброєю словесною, силою освіти й науки, працею спільною, гро
мадською осягнене буде те, за що марно пролиті були колись ті пото
ки крові:

Німим отверзуться уста, 
Прорветься слово, як вода, 
І дебр пустиня неполита 
Сцілющою водою вмита 
Прокинеться, і потечуть 
Веселі ріки...*
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ІС Т О Р И Ч Н І М ІС Т А  Т А  П А М ’Я Т К И  У К Р А ЇН И

П А М ’Я Т Н И К  Ш Е В Ч Е Н К У

П о всій Україні —  в Росії і в Австрії, і де живуть українці по 
чужих сторонах, в Сибіру і Туркестані, в Американських Ш татах і в 
Канаді, по цілому світу збираються складки на пам’ятник найбільшо
му поетові українському, славному Кобзареві нашому Тарасові Ш ев
ченкові.

Тарас Шевченко (в останні роки життя).

Нема, мабуть, письменного українця, і не повинно бути такого, що 
не знав би, хто такий був Тарас Ш евченко, і не шанував його пам’яті 
за його чисту душу, великий розум і його прекрасні пісні, що полишив 
він на вічну славу і утіху Україні. Він виспівав в них горе українське, 
спомини і події українського народу, научив нас любити свій народ і 
свій край, все добре, що є в нім, все бідне і нещасливе, що потребує 
любові і помочі. Н а вічні часи зостався єдиним поетом нашим, співцем 
українського горя народного, і йому не відбере сеї слави ніхто, хоч скі
льки б було у нас по нім славних поетів і письменників.

Тепер уже тільки дуже старі люди пам’ятають кріпацьке лихо — 
яке то пекло людям було; теперішня біда яка б не була, не зрівняється 
з  тим ніколи. Тарас Ш евченко був сином кріпаків, сам виріс в кріпац
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тві, бачив, як поневірялися й жили люди, працюючи змалку до остан
ку, як худоба, на панщині, й не маючи ні в чім власної волі, живучи і 
вмираючи в тім ярмі без просвітку і надії на кращу долю. Він описав 
се дуже гарно в сих віршах:

В тім гаю у тій хатині, у раю,
Я  бачив пекло... Там неволя,
Робота тяжкая, —  ніколи 
І помолитись не дають.
Там матір добрую мою,
Щ е молодую, —  у могилу 
Нужда та праця положила;
Там батько, плачучи з  дітьми 
(А  ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині... а ми 
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята.
Такії, Боже наш, діла 
Ми творимо у нашім раї 
На праведній Твоїй землі!
М и в  раї пекло розвели,
А  в Тебе другого благаєм.
З  братами тихо живемо,
Лани братами оремо,
І їх сльозами поливаєм*.

З  кріпацької хати він перейшов ще хлопцем до панських сіней, —  
взяли пани його до двору на услугу, на кухарчука, потім на козачка, 
як там казали, до покоїв, потім дали його в науку до маляра, де скуш
тував він і тої солодкої долі —  в учениках у майстра. Перейшов він і 
панські різки, і сувору руку хазяїна-майстра. Т ак  пройшли його най
кращії літа молодії. Коли світ широкий усміхався перед ним, а в серці 
своїм чув він дар Божий великий —  хист до поезії, до пісень. М оже 
й, пропав би так у неволі, в поневіряннях, якби припадком не побачили 
люди його віршів, що він складав нищечком, та його малюнки. П оба
чили який талан, хист має сей хлопець, склалися грошима і викупили 
його від пана за дві з  половиною тисячі карбованців. Було се в році 
1838, і Ш евченко мав тоді 24 роки.

Тоді почався для нього щасливий час —  тільки короткий він був. 
Почав учитися малювати в Петербурзькій академії (найвищій школі 
для малярів), сходився з  людьми ученими і просвіченими, читав книжки, 
довідувався про минувшину українську і про сучасне життя на Україні 
й по чужих сторонах, їздив по Україні, малював старовину українську
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і складав чудові вірші (пісні) про давнє і сьогочасне життя українське. 
В прекрасних піснях описав він колишню козаччину, сумуючи над ко
лишньою славою України:

Тарас Шевченко замолоду.

Було колись —  панували, та більше не будем...
Т ії слави козацької повік не забудем!
Україно, Україно! Ненько моя, ненько!
Я к згадаю тебе, краю, зав ’яне серденько!
Де поділось козачество, червоні жупани?
Де поділась доля-воля, бунчуки, гетьмани?
Де поділось? Ізгоріло? А  чи затопило 
Синє море твої гори, високі могили? ~
Мовчать гори, грає море, могили сумують,
А  над дітьми козацькими поганці панують!
Грай же, море! Мовчіть, гори! Гуляй, буйний, полем! 
Плачте, діти козацькії, —  така ваша доля!*

Або потішався тими давніми споминами в сьогочасній недолі:

Було колись —  в Україні ревіли гармати:
Було колись —  запорожці вміли панувати!
Панували, добували і славу, і волю, —
Минулося: осталися могили по полю!
Високії ті могили, де лягло спочити 
Козацькеє біле тіло, в китайку повите.
Високії ті могили чорніють як гори,
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Т а про волю нишком в полі з  вітрами говорять.
Свідок слави дідівщини з  вітром розмовляє,
А  внук косу несе в росу, за ними співає.
Було колись —  в Україні лихо танцювало,
Журба в шинку мед-горілку поставцем кружала.
Було колись добре жити на тій Україні...
А  згадаймо! може, серце хоч трохи спочине*.

Змалював перед нами красу України, її природу милу і привабну —  
і серед неї тяжке лихо людське, кривду, убожество, неволю, темноту, 
насильство:

Лечу... Дивлюся —  аж світає, край неба палає; 
Соловейкб в темнім гаї сонце зустрічає. 
Тихесенько вітер віє; степи, лани мріють;
Між ярами над ставами верби зеленіють,
Сади рясні похилились; тополі поволі 
Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі.
І все-то те, вся країна, повита красою,
Зеленіє, вмивається ранньою росою,
Вмивається, красується, сонце зустрічає, —
І нема тому почину, і краю немає.
Ніхто його не додбає і не розруйнує,
І все-то те... Душе моя! Чого ж ти сумуєш? 
Душе моя убогая! Чого марно плачеш?
Чого тобі шкода? Х іба ти не бачиш?

Хіба ти не чуєш людського плачу?
Т о глянь, подивися! А  я полечу 
Високо-високо за синії хмари:
Немає там власті, немає там кари,
Там сміху людського і п ї̂ачу не чуть.
Он глянь, —  у тім раї, що ти покидаєш, 
Латану свитину з каліки знімають,
З  шкурою знімають, бо нічим обуть 
Панят недорослих. А  он розпинають 
Вдову за подушне, —  а сина кують, 
Єдиного сина, єдину дитину, —
Єдину надію! —  в військо оддають,
Бо його, бач, трохи... А  онде під тином 
Опухла дитина голодная мре,
А  мати пшеницю на панщині жне.
А  он —  бачиш? Очі, очі!
Нащо ви здалися?
Чом ви змалку не висохли,
Слізьми не злилися?
Т о покритка попід тинню
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З  байстрям шкандибає,
Батько й мати одцурались,
И чужі не приймають,
Старці навіть цураються...
А  панич не знає:
З  двадцятою, недолюдок,
Душі пропиває*.

І огненним словом закликав людей до любові, до милосердя, аби 
полюбили свій народ і край, працювали для добра його, для братів своїх 
темних і поневолених:

І світає, і смеркає, день божий минає,
І знову люд потомлений, і все спочиває,
Тілько я, мов окаянний, і день і ніч плачу 
На розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає; оглухли, не чують,
Кайданами міняються, правдою торгують,
І Господа зневажають, —  людей запрягають 
В тяжкі ярма; орють лихо, лихом засівають...
А  що вродить? Побачите, які будуть жнива!
Схаменіться, недолюдки, діти юродиві!
Подивіться на рай тихий, на свою Вкраїну;
Полюбіте щирим серцем велику руїну!
Розкуйтеся, братайтеся! У чужому краю 
Не шукайте, не питайте того, що немає 
І на небі, а не тілько на чужому полі...
В своїй хаті —  своя правда, і сила, і воля!
Схаменіться! будьте люди, бо лихо вам буде:
Розкуються незабаром заковані люди;
Настане суд, заговорить і Дніпро, і гори,
І потече сторіками кров у синє море 
Дітей наших... і не буде кому помагати:
Одцурається брат брата і дитини мати;
І дим хмарою заступить сонце перед вами,
І навіки прокленетесь своїми синами.
Умийтеся! образ Божий багном не скверніте!
Не дуріте дітей ваших, що вони на світі 
Н а те тілько, щоб панувать, —  бо невчене око 
Загляне їм в саму душу глибоко-глибоко.
Дознаються небожата, чия на вас шкура,
Т а  й засудять, —  і премудрих немудрі одурять*.

А  для того радив учитися, просвічатися та триматися свого народу, 
своєї мови, насамперед у своїм, українськім доходити до всякої речі:
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Учітеся, брати мої! Думайте, читайте,
І чужому научайтесь, —  свого не цурайтесь:
Бо хто матір забуває, того Бог карає,
Чужі люди цураються, в хату не пускають,
Свої діти —  як чужії, і немає злому 
Н а всій землі безконечній веселого дому.
Я  ридаю, як згадаю діла незабуті 
Дідів наших: тяжкі діла! Я к би їх забути,
Я  оддав би веселого віку половину...
Отака-то наша слава, слава України!..
Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились 
Всі неправди, щоб розкрились високі могили 
Перед вашими очима, щоб ви розпитали 
Мучеників: кого, коли, за що розпинали?..
Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, —
Нехай мати усміхнеться, заплакана мати!
Благословіть дітей своїх твердими руками,
І обмитих поцілуйте вольними устами!
І забудеться срамотня давняя година,
І оживе добра слава, слава України,
І світ ясний, невечірній, новий засіяє...
Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!*

В 1840 р. вийшла перша книжечка віршів Ш евченка*, на другий 
рік видав друком він свою поему “Гайдамаки”*. Тішилися українці, за 
читувалися його творами, переписували, вчили напам’ять, раділи, що 
так воно гарно по-українськи виходить, переймалися спасенними гадка
ми Шевченковими. Були й такі, між чужими та й між своїми, що на
сміхалися, що він намірився “мужицькою” мовою писати, та радили пи
сати йому мовою російською (московською). Але Ш евченко не зважав 
на се, тішився тим, що може неньці Україні послужити, до земляків 
рідною мовою промовити.

Т а недовго так було. Живучи в Києві, Ш евченко разом з іншими 
молодими українцями зложив товариство, назване братством Кирила і 
Мефодія, апостолів слов’янських. Братчики кирило-мефодіївські покла
дали працювати для добра і свободи всіх слов’янських народів, а особ
ливо українців: щоб не було неволі, кріпацтва, щоб нікого не гнали за 
віру, за сумління, щоб була воля —  писати і друкувати, і щоб кождий 
слов’янський народ (московський, український, польський й інші) жив 
собі свобідно і сам собою, через виборних своїх правив своїми справа
ми. Про се доніс один чоловік, братчиків арештували, засудили на за 
слання, а найгірше Ш евченка, за те, що знайшли в нього вірші против 
правительства. Здали його в солдати навіки, заборонили йому писати і
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малювати і заслали його в Азію, в Орську кріпость, в Оренбурзькім 
краї.

Тарас Шевченко в неволі.

Т ак іще й сього лиха мусив скуштувати великий поет український: 
в’язниці, заслання в далекий, убогий і безлюдний край, тяжку солдат
чину, важкий догляд і всякі знущання. Тільки гаряча любов його до 
України і надія побачити рідний край вдержали його при житті. Але 
коли випущено його з  солдатчини в 1857 р., по десяти літах неволі, він 
вийшов з неї зовсім зломаним, кволим, старим чоловіком, сивим і ли
сим, хоч йому було тільки 43 роки.

Здоров’я його було зламане, і тільки чотири роки прожив він по
тім на волі, виливаючи в своїх віршах свою любов до свого народу, до 
України, до всіх пригнічених і покривджених, свою тугу від людської 
неправди і злості і свої надії на ліпшу будучину:

Орися ж ти, моя ниво, долом та горою,
Т а  засійся, чорна ниво, волею ясною!
Т а  посійся добрим житом, долею полийся!
Орися ж ти, розвернися, полем розстелися,
Розвернися ж на всі боки, ниво-десятино!
Т а  посійся не словами, а розумом, ниво!
Вийдуть люди жито жати —  веселії жнива!..
Розвернися ж, розстелися ж, убогая ниво!*
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Т а здоров’я не мав вже він, дедалі то гірше, і —  26 лютого (фев
раля) 1861 р. втратили українці великого свого Кобзаря. Тіло його пе
ревезли на гору під Каневом, на Україну, поховали над Дніпром, як 
заповів він:

Я к умру, то поховайте мене на могилі 
Серед степу широкого на Вкраїні милій, 
Щ об лани широкополі, і Дніпро, і кручі 
Було видно, було чути, як реве ревучий*,

Могила Т.Ш евченка.

І сталася Тарасова могила святим місцем для всіх українців, а його 
“Кобзар”, книга, де зібрані його вірші, зосталася найдорожчою книгою, 
Євангелієм українським.

Щ ороку по всій Україні і де тільки живуть українці, справляють 
вони роковини його смерті, святкують його пам’ять вечорницями, при
гадуючи його високі гадки, його щирі науки. А  тепер, коли скоро спо
вниться п’ятдесят літ з дня смерті Ш евченка (в р. 1911), а там неда
леко вже і сто літ, як він уродився (в р. 1914), заходилася вся Україна, 
щоб поставити пам’ятник Ш евченкові на знак своєї любові й шаноби. 
Кілька років тому вийшов дозвіл, щоб збирати складки на сей пам’ят
ник. Місце йому вибрали в Києві, столиці України, тут і комітет є*, 
що збирає гроші на пам’ятник по всіх краях. Призначено на пам’ятник 
площу в старім городі між Софійським собором і Михайлівським мо
настирем —  між сими двома пам’ятками старих київських князів, що 
сі монастирі поставили. Коло Софійського собору стоїть пам’ятник Бог
дану Хмельницькому. Проти нього стоятиме пам’ятник Ш евченку.
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Там славний гетьман, батько козацький, найславніший ватажок козаць
кий, пам’ятка тих часів, як Україна збройною рукою, шаблею козаць
кою добувала собі волі і долі. Т ут великий поет український, вісник 
іншої боротьби за волю і долю —  словом, наукою, просвітою. Той і 
сей дорогі нам, а все ж  Ш евченко ближчий нам і нашому часові, на
шій праці на користь своєму народові і своєму краєві. Н е шаблею ко
зацькою, а дружною працею, просвіченням, знанням осягнемо свого, і 
мусимо подбати, щоб якнайскоріше против пам’ятника Богданового під
нявся пам’ятник Тарасові, що вчив нас “учитися, думати, читати”, на
вчатися і навчати.

Поки що зібрано на пам’ятник несповна ЗО тис., а на те, щоб по
ставити якийсь добрий пам’ятник, треба 60, до 80 тисяч. Сі гроші 
треба зібрати якомога найскорше. Х то не дав ще, повинен дати не від
кладаючи. Х то може дати багато, нехай дасть багато; хто може дати 
тільки мало, нехай дасть що може, аби й його не бракувало. Кождий 
повинен виявити свою пошану до великого народного поета україн
ського, що болів за весь народ, весь край наш і прославив його своєю 
невмирущою тінню!
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СІЧ З А П О Р О З Ь К А

Січ Запорозька, гніздо козацьке! Х то не знає його, не то що на 
Україні, а по цілому світу! Малий острівець Дніпровий, що його вода 
весною заливала, без укріплень, без мурів і башт, а такої слави вели
кої набрав! Т і, що страху наганяли цілому світові, турки, татари —  
дрижали од страху, як розліталася чутка про запорозький похід!

Т а  нам не так дорога та кривава слава запорозьких походів. М и
нули ті часи, як люди кохалися в війні, милувалися оповіданнями про 
криваву помсту, про багату здобич, про силу побитих ворогів, про 
забраних в неволю жінок і дітей. М и любимо і тепер нашу стару ко
заччину —  але за щось інше, не за її криваву славу. Вона нам тим 
дорога, що в часи, коли народ наш був тяжко поневолений, козаччина 
не дала йому душею вмерти. Люди наші були в тяжкій кріпацькій нево
лі, як робоча худоба, у всій волі у панів. Н е було ні просвітку, ні на
дії на краще під пануванням польським. Тікали від панів в степи яло
ві, на пустині Дніпрові, —  але й сюди за ними йшли пани та заводили 
панщину, забирали людей під свою волю і власть. А ж  піднялася козач
чина і зломила панське право, зломила панування польське, розбудила 
надію у людей наших. Почули вони, що ще не пропали, що можуть ще 
жити як люди, що ще може прийти їх час. Щ о  було сміливішого, що 
чуло в собі людське право, йшло на Дніпро, на Січ, в козацьке військо. 
І з тої козаччини ішла думка про волю, як весняний вітер з  полудня.

Запорозька Січ (з старого малюнка).
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Острів, де була Запорозька Січ.

А  гніздом козаччини, її столицею був отсей маленький острівець 
серед Дніпрових рукавів, нічим не визначний, окрім тих людей, що на 
нім були, їх одвагою, їх духом великим.

Оце воля спить.
Лягла вона славно, лягла вона вкупі,
З  нами козаками...

Тут пана немає 
Усі ми однако на волі жили,
Усі ми однако за волю лягли,
Усі ми і встанем, та Бог його знає,
Коли то те буде...*

—  як каже наш славний поет Тарас Ш евченко.
І тим дорога була завсігди всьому нашому народові і нам наша ста

ра українська козаччина.
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М О ГИ Л А  С ІР К А

Від славної нашої Січі Запорозької мало пам’яток зосталося. З а 
порожці не мурували башт, не ставили кріпостей. Грудьми своїми боро
нили вони своєї матері Січі, шаблями козацькими заступали від воро
га Україну і народ український. І тепер тільки лози колишуть листям 
на місцях, де кипіло колись життя запорозьке, та хвилі Дніпрові у бе
рега плещуть.

Українські пам’ятки: могила Сірка.

М іж небагатьма пам’ятками, що лишилися на місці від Січі, отся 
найзначніша —  могила кошового запорозького Івана Сірка.

Сірко був з  Харківщини, і довго був кошовим (найстаршим отама
ном) в Січі в 1660-х та 1670-х роках, після гетьмана Хмельницького. 
Прославився як завзятий вояка. Особливо славні були походи на Крим, 
за Перекоп на кочовища татарські: багато він приводив звідти здоби
чі, а ще важніше —  невільників українських з неволі татарської визво
ляв і назад на Україну повертав, “на тихі води, на ясні зорі”... І хоч у
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своїм завзятті часом він і невпопад ті походи свої чинив, проте дуже 
шанували Сірка за його хоробру вдачу і велику любов до народу свого, 
до України. І багато про нього було всяких оповідань.

П ро останній похід його на Крим, що вчинив він уже рік перед 
смертю, так оповідають:

Задумали турки потихеньку в Січ закрастися, і вибралися саме на 
Різдво, думаючи, що козаки будуть гуляти, то не дуже стерегтимуть
ся. Справді, не було варти коло Січі, і турки з  татарами закралися в 
середину. Т а  тут помітили їх припадком козаки, підняли крик, почали 
стріляти на них з куренів і так добре їх прийняли, що мусили турки з 
татарами чимдуж тікати. З а  се Сірко захотів їм відплатити походом на 
Крим. Н а весну пройшов за Перекоп у Крим, поруйнував і пограбив 
кочовища татарські, нагнав великого страху, забрав багато полоняників 
українських, що були в неволі у татар, і повів їх з  собою назад на 
Україну, на свободу. М іж  ними було багато т ум, себто таких, що ро
дилися в Криму від невільника-українця і татарки, або від татарина і 
невільниці-українки. Вони пам’ятали, що вони українці з роду, але вже 
мало що вміли по-українськи, або й зовсім нічого; виросли в Криму, 
призвичаїлися до нього. Н а Україну декотрі йшли не так волею, як 
неволею. Сірко спитав тих тум, може, котрі хотіли б краще до Криму 
вернутись, як на Україну йти —  то нехай ідуть. Багато з  тум, почув
ши се, й справді, захотіли вертатися до Криму —  бо там у них і якесь 
хазяйство, і рідня, а на Україні нічого. Сірко пустив їх. Пішли туми 
назад до Криму. Сірко довго дивився на них, стоючи на могилі. П о
тім, як зникли вже з очей, кликнув козаків і погнався за тумами. До- 
гонив, сказав козакам їх рубати. Козаки так і вчинили, всіх порубали. 
Сірко звелів викопати велику могилу, поскладати там трупи тум. П о
тім став перед могилою, поклонився побитим і сказав: “Простіть, брат
тя, нам за смерть свою, і спіть тут собі до страшного суду Божого! 
Лучче було вам вмерти від шабель наших, аніж жити бусурманами та 
плодитися на наші голови українські та на власну погибель свою”. Бо 
кримці тоді з  того тільки й жили, що на Україну набігали, руйнували 
та в неволю забирали —  і діти тих українських тум-перевертнів пили 
б кров з  України.

Суворі, тяжкі були часи!
Н а другий рік по тому і вмер Сірко. Поховали його коло Січі, і 

ото могила його стоїть до нинішнього часу коло села Покровського 
(Катеринославської губернії)*. Н а камені могильнім напис: “Року Б о
жого 1680 місяця августа 1 дня* преставився раб Божий Іван Сірко — 
кошовий Війська Запорозького”. А  пам’ять про нього, як про одного 
з найславніших кошових, дуже довго жила на Україні.
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КИ ЇВ

Київ —  найстарше українське місто, споконвічна українська столи
ця, та й на цілому світі мало таких стародавніх міст, як воно. З  землі 
викопують у Києві сліди людського життя з  таких часів, коли ще лю
ди не знали ні заліза, ніякого іншого металу, а робили собі всяку снасть 
тільки з  каменю, дерева, кості; не мали ще ніяких домашніх звірят, а 
навіть клімат і звірина була не та, що тепер. Такі викопані речі мож
на бачити в київських музеях. Найстарші ж  будинки київські ідуть з 
часів Київської держави, від київських князів, що мали тут пишні 
двори, будували церкви, монастирі, тримали ріжних майстрів. З  тих ото 
часів Софійська катедра, Михайлівський монастир, Велика Лаврська 
церква, Кирилівська церква, Золоті ворота й інші будинки, будовані 
сімсот-вісімсот літ тому назад. Потім Київ був дуже підупав через 
татарські погроми й інші пригоди і почав наново відживати, як захис
тила його козаччина і від татар, і від поляків з початком X V II віку. 
Старі монастирі, що пережили ті тяжкі часи, як кріпості, обведені 
мурами і баштами, стали огнищами науки, освіти, народного україн
ського життя; з ’явилися друкарні, школи, учені люди всякі, і знов став 
Київ столицею українського життя.

О т на сім образку з лівого боку бачите Поділ на Дніпрі, над при
станню київською; се частина торгова з  давен-давна. В середині його 
славне братство Київське, з братською школою, теперішньою академі
єю. Над Подолом, високо на горі, гарна церква св. Андрія, поставле-

Види Києва.



342 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ “СЕЛО" ТА “ЗАСІВ" (1909-1912)

на за останнього гетьмана українського Розумовського. З  правого боку 
в круглій рамці дзвіниця Нікольського Пустинського монастиря, зва
ного малим Миколаєм, а великим Миколаєм зветься собор поруч 
нього, побудований гетьманом Мазепвю. Нікольський монастир і лавра 
Печерська —  се найбільші монастирі з  тих середніх віків, X V — X V II. 
Вище бачите пристань Дніпрову. Н а другім рисунку бачите на горі над 
Дніпром лавру Печерську.

Докладніше про ріжні пам’ятки київські колись іншим разом пого
воримо.



Болди 343

БО ЛДИ

Сею назвою, болдами повелося, в Галичині звати цікаві скали в 
Стрийській околиці на урочищі Бубнище, над р. Су кіллю. Н а горі се
ред лісу стирчать високі гострокінчасті кам’яні скали, і в них за довгих 
часів вирубані печери, одні вище, другі нижче, з  слідами ходів, так що 
разом се виглядає, як якийсь замок; тут же видно криниці для води. 
Подібні, вирубані з  каменю печери є і в інших сторонах в Галичині, і 
на Поділлі, а цілі великі городи, вирубані в скалах, є в Криму. Давні
ше думали, що ті печери в Бубнищі не знати як давні; але тепер можна 
сказати, що вони вже вирубані за часів історичних, як українці жили в 
тутешніх краях. В таких кам’яних печерах робилися церкви, монастирі 
і, може, щось таке було і в Бубнищі.
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О Л Е ГО В А  М О ГИ Л А

Українські пам’ятки: Олегова могила під Овручем.

Отеє місце під Овручем люди називають Олеговою могилою, ка
жуть, що там поховано князя Олега, брата Володимира Святого (то
го, що нашу землю охрестив). Сей Олег був князем над землею Дере- 
влянською, що була за Ірпенем і далі на захід, де тепер Житомир, 
З в ’ягель, Овруч; у Овручі була його столиця. А  брат його Ярополк 
був князем у Києві, і вийшла у них війна. З  того ніби пішла, що Олег, 
їздячи на ловах за лісовим звіром, здибав у своїх лісах Люта, сина ки
ївського воєводи Свенельда, і казав його вбити; що в його ліси заїхав; 
от Свенельд, щоб помститися за сина, й став Ярополка намовляти на 
Олега; доти намовляв, доки не намовив іти походом. П ід Овручем була 
битва, і Ярополкове військо побило Олегових вояків. Почали тікати до 
міста і стислися на мосту через рів, що був навколо міста. Т ак  натис
нули, що одні одних спихали в рів, і сила там народу погинула. Спих
нули й самого князя Олега, й задушився він, як на нього люди та коні 
попадали. Насилу знайшли його там. Принесли й положили у княжім 
дворі на килимі. Ярополк побачив, заплакав, пожалувався на Свенель
да, що до того призвів його. Казав поховати під Овручем —  то й те 
кажуть, що на сім місці він лежить, і хрест на пам’ятку поставлено, хоч 
був Олег ще не хрещений.
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Л ЬВІВ

В №  4 “Села” подали ми види найстаршої і найпершої столиці 
українських земель —  Києва. Тепер подаємо види другої, молодшої 
столиці наших земель —  міста Львова. Молодший він від Києва знач
но. Київ був столицею наших земель уже тисячу літ тому, а Львів став 
значним городом тільки в X III віці, тому 600  літ, та й недовго перед 
тим став городом: своє ім’я одержав він на честь князя Л ьва, сина 
українського короля Данила; мабуть, як були хрестини або “пострижи- 
ни” Льва (така тоді була церемонія), назвав Данило сей город на його 
честь, в 1230-х роках. Сто літ пізніше стає Львів столицею Галичини. 
Старий Київ тоді дуже підупав, через погроми та неспокої татарські 
всі його покинули. В Галичині ж  тоді жилося спокійніше, і Львів в 
X V I віці, тому триста-чотириста літ, стає найбагатшим і славнішим го
родом на всі українські землі та вважається їх столицею. Найбільше 
там було ріжних майстрів, мистців усяких, багатих крамниць тощо. Але 
все було в польських руках, а українці не мали ніякого права. Навіть 
в середині міста не позволяли їм мати домів, могли селитися на перед
містях, а в самім місті (городі) —  тільки на одній улиці, що й звала
ся улицею Руською (бо українці в Галичині звалися тоді й досі звуть
ся по-давньому русинами, а мова їх —  мовою руською, а та, що у нас 
звуть руською, —  звуть московською або російською). Н е позволяли 
за польських часів ані до ремісничих цехів належати, ані купецтвом за 
йматися. Через те українці у Львові були дуже підупали. Церкви дов
го були майже одиноким проявом українського життя. А ж  в 1570— 
1580-х роках розвинулося славне братство українське, засноване при 
церкві Успенія на Руській улиці. П ри нім було заведено гарну школу 
українську, друкарню, шпиталь для убогих. Се братство є й тепер, тіль
ки вже давно не має того значіння, як тоді, коли було воно осередком 
(центром) усього народного українського життя не тільки для Львова, 
але й для великої часті українських земель. Навіть в Київ виписували 
учених людей з  Львова, як там почало будитися українське життя, і 
перші початки просвітньому життю Києва положили галичани, особли
во львів’яни за часів Сагайдачного і перед ним. Потім у Львові поля
ки придавили українське життя і воно тільки за останню сотню літ, а 
особливо за тридцять-сорок літ знову починає підійматися. Українці 
купують та будують доми' для своїх товариств ріжних, заводять гарні 
магазини, книгарні, бібліотеки, музеї, школи, збираються будувати 
театр, добиваються, щоб був у Львові український університет і таке 
інше.
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Наші городи: Львів, як виглядав тому 300 літ. ( З  старого малюнка).

Н а першій картинці бачите Львів, як він виглядав в часах Сагай
дачного. Н а горі стоїть замок (кріпость), між горами, над маленькою 
річечкою Полтвою розложилося місто, обведене мурами з  баштами. 
З - з а  мурів виглядають дзвіниці. Третя дзвіниця [з] правого боку —

Соборна церква св. Ю рія у Львові.
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се братська церква. Навколо мурів передмістя, обведені парканами. Н а 
горі з лівого і з  правого боку бачите герби міста.

Н а другій картинці —  катедральні (собори) церкви св. Ю рія, 
“Святий Ю р ”, як його звуть там. Стоїть за старим містом, на горі. 
Нинішня церква побудована тому півтораста літ; це найкраща церква у 
Львові.

Тепер Львів має коло 200 тисяч народу. З  них половина поля
ків — прихожих усяких і таких, що спольщилися з  українців і німців, 
котрих тут було багато, —  скликали їх з  ріжних сторін, аби заводили 
всяке майстерство й торгівлю. Українців тепер несповна четверта часть, 
але їх число зростає і приходить все до більшої сили з кождим роком, 
і певне, що як не ми, -то діти наші побачать Львів українським містом.



348 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ "СЕЛО" ТА “ЗАСІВ" (1909-1912)

А С К О Л Ь Д О В А  М О ГИ Л А

Н а високім березі Дніпра, коло Печерської лаври, трошки вище від 
неї, розложилося київське кладовище, зване Аскольдовою могилою. 
Затишне, розкішне місце, а притім з ним в’яжуться старинні спогади, 
більше як тисячолітні. Тут мав бути похований київський князь Ас- 
кольд, убитий Олегом, і на його місце поставлена була церква св. Ми- 
колая, де тепер стоїть церква, круглобанна.

Аскольдова могила.

Аскольд —  се найдавніший київський князь, про якого долетіла 
пам’ять до найдавніших київських літописців, що 8 0 0 —900 літ тому 
складали свою “Повість временних літ, звідки пішла Руська земля” 
(себто Київська, бо Руссю звали тоді саме околицю Києва). Нічого, 
крім імені та тої могили його, не могли про нього розвідатися ті київ
ські літописці. Наздогад притулили вони до нього, що то він з другим 
князем Діром ходили походом на Царгород (Константинополь) в 
860  р.: греки записали в своїх книгах про сей похід, що приходила тоді 
Русь на Царгород, нагнала була великого страху, бо захопила місто не
сподівано. Патріарх з молитвою обносив ризу Богородиці по стінах,
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аби оборонила місто від напасті, і схопилася буря, й прогнала Русь з 
її човнами від міста. А  потім сей руський князь охрестився.

Се була перша звістка, яку знайшли літописці наші і записали 
“звідки пішла Руська земля”. Руською землею за тих часів звалася 
саме Україна. А ж  потім се ім’я перейшло на московські сторони, а 
українців стали звати малоросами, а вони самі себе —  українцями.

А  про смерть Аскольда літописець або чув щось, або сам вимірку
вав, що його вбив Олег разом з тим другим Діром —  що прийшов 
нібито той Олег на Київ з  Новгорода з  військом, сховав військо в чов
нах, а сам удав, що то вони купці, йдуть до Царгорода і мають діло 
до Аскольда. А  як Аскольд і Дір прийшли до нього, то тоді він дав 
знак своїм воякам, вискочили з засідки і вбили Аскольда і Діра. А  
Олег став князем в Києві.

Скільки в тім правди, тепер уже не можна вгадати, та, мабуть, не
багато. Тоді, як літописці се списували, минуло вже років півтораста з 
тих часів, як той Аскольд міг вмерти. В Києві пам’ятали, що були та
кі князі: Аскольд, Дір, Олег, Ігор; про пізніших знали більше, але про 
тих найдавніших —  тільки неясні спомини та оповідання, більше по
дібні до казок.
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РЖ И Щ ІВ

В гарній затишній долині над Дніпром притулився Ржищів і коло 
нього монастир, заснований українськими панами Вороничами незадов
го перед Хмельниччиною. Тоді були такі часи, що в вірі православній 
проявило себе українське життя, пригнетене й задавлене, і хто ще три
мався тої української народності з заможних і сильних, старався яко
мога помогти щиро життю українському, церковному, будував церкви, 
монастирі, при них —  школи для науки дітям і шпиталі для убогих, а 
при більших —  і друкарні для друку книжок. Щ е не було інших засо
бів для освіти, до розвою народного життя. Тому й козаччина, як за
панувала в сих сторонах, також держала в своїй обороні православні

Наші пам’ятки: Ржищівський монастир.

церкви і монастирі. Гетьман Іван М азепа, що був взагалі православній 
церкві, окрасі й пишноті церковній і всякій освіті й науці великий при
хильник і багато побудував церков великих і гарних, наділив їх ікона
ми, ризами, книгами і всім, —  не забував і про Ржищівський монас
тир. Скоро настав на гетьманстві, він видав свою гетьманську [грамоту] 
на його володіння і землі. Тоді там жили монахи, тепер це монастир 
жіночий, досить великий. Мурована церква нова —  давніше була де
рев’яна.
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Ч ЕР Н ІГІВ

Чернігів —  стара столиця українського Задніпров’я. У найдавніших 
згадках літописця виступає він найважнішим містом на Задніпров’ї ще 
в початках X  віку, тому тисяча літ. Сто літ пізніше, як сини Володи
мира Великого почали ділити батьківщину, і нарешті два брати Я ро
слав і Мстислав поділили між собою батьківські землі, в 1026 році, —  
Ярослав сів у Києві, а Мстислав у Чернігові, і тут почав будувати ве
лику церкву св. Спаса, найстаршу церкву, яка стоїть іще на Україні. 
Він не встиг її докінчити, помер, і задніпрянські землі перейшли до 
Ярослава ж. Чернігів дістався його сину Святославу, князю відважно
му, славолюбному, що не вдоволився Черніговом, а заходився відібра
ти і Київ од свого брата Ізяслава; тоді до нього переходили ріжні люди, 
незадоволені з  Ізяслава; перейшов до Чернігова і славний Антоній, що 
заснував Печерський монастир (Печерську лавру) в Києві; оселився в 
Чернігові в печері, і потім там поставлено монастир св. Іллі.

Іллінський монастир в Чернігові.

Святослав справді здобув Київ і вмер у нім —  тільки поховати ка
зав себе в Чернігові, “у св. Спаса”. Потомки його, такі ж  жадні сла
ви і власті, як і він, не забували батьківського прикладу і раз у раз 
змагали до того, щоб запанувати над усею Вкраїною. Декому вдавало
ся широко розпросторити власть свою над ріжними українськими зем
лями. Н а дворі одного з  них, кн[язя] Святослава Всеволодовича, пра
внука Святослава Ярославича, князя чернігівського, а потім київського,
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жив той славний поет (на ім’я нам, на жаль, незвісний), що славлячи 
свого князя і його свояка, князя Ігоря, сотворив ту вічно славну поему 
свою “Слово о полку Ігоревім”, найкращу квітку нашого старого пись
менства.

Наші городи: Чернігів.

Потім прийшла для Чернігова чорна година, коли насунула татар
ська хмара на Україну. Чернігів здобуто, поруйновано, і надовго заглох 
він. Відродився наново з  відродженням України, як піднялася на ній 
нова сила, не княжа, а народна, козача. Чернігів знову став поважним 
славним городом, столицею Чернігівського полку. Тоді заложено в 
Чернігові друкарню і школу, звану колегіум, котру потім начальство 
російське перемінило на духовну семінарію, що видніється напереді 
Чернігова, на другім образку. Відродженій українській літературі Ч ер
нігів і Чернігівщина дали чимало визначних діячів, згадати Куліша і 
його дружину, звісну письменницю українську, і багато інших письмен
ників. З  них найбільше знає наше громадянство покійного Леоніда 
Глібова, що українські байки складав. Тепер живе в Чернігові славний 
український письменник Мих[айло] Коцюбинський, автор чудових по
вістей, славний український діяч Ілля Ш раг, що був головою українсь
ких послів в першій Державній Думі, і багато ще інших письменників 
наших. Гарно почала розвиватися там “Просвіта”, та через незалежні 
обставини з неї виступили найбільш діяльні члени її, і потім вона захи
ріла.
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П Е Р Е М И Ш Л Ь

Перемишль —  се останнє велике українське місто на заході, пере
дова твердиня української землі на границі з  поляками. З а  сі західні 
пограничні землі здавна йшла завзята боротьба між українськими і 
польськими князями, і давній київський літописець в першій звістці, яку 
подав про сю боротьбу, згадав і Перемишль як головне місце сього 
українського пограниччя. П ід р. 981 записав він похід князя Володи
мира київського на ляхів, коли він відібрав від них “Перемишль, Ч ер
вень і інші городи”. О теє й перша згадка Перемишля в історичних па
м’ятках. Від того часу і на довгі віки Перемишль зістається центром, 
коло котрого йде боротьба між Україною й Польщею.

Наші городи: Перемишль.

Коли словенські племена розселялися, вони з своїх старих осель 
ішли на захід і полуднє, далеко заганяючися в пусті або мало залюд
нені простори. Тоді українські племена зайшли десь аж над Віслу, і 
потім на довгі віки в пам’яті народній Вісла зісталася границею з  П оль
щею: так іще за Хмельницького, Виговського, Дорошенка українці до
бивалися, щоб уся Україна “аж по Віслу”, стала свобідною, нікому не 
підвласною, осібною державою. Але коли на слов’ян почали натискати 
з заходу німці, скоро після розселення слов’янського, поляки почали
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відступати на схід і поміщалися на пограниччі з  українцями, котрих 
спочатку не було багато в тих сторонах. З а  ті помішані землі почала
ся боротьба, коли українські племена почали єднатися в свою держа
ву, а польські в свою. Почалася війна між українськими князями і 
польськими, а ті й сі, як чия була перевага, окрім тих мішаних земель 
захоплювали й інші, сусідні. З а  Володимира і Ярослава, київських кня
зів, відбирано ті пограничні землі від поляків. Після Ярослава в захід
них українських землях, в Галичині, на Волині і на Підляшші посадже
но осібних українських князів, що боронили своїх земель від поляків. 
Славний був перемиський князь Володар, правнук Ярослава, що кня
жив тут тридцять літ, від р. 1092 до 1124; ціле життя воювався він з 
сусідами, боронячи своїх земель, і вмів відборонити се західне україн
ське пограниччя від Польщі і від Угорщини. Т і, одначе, не забували 
свого і при кожній оказії старалися захопити се західне пограниччя. 
Довго не вдавалося се їм —  хіба на короткі хвилі. А ж  як вимер рід 
тутешніх українських князів, змовилася Польща з Угорщиною —  як не 
раз і перед тим змовлялася, і в 1340 р. напали на Галичину. Сим разом 
пощастило їм. Бояри волинські і галицькі вибрали собі князем литов
ського княжича Любарта, і він відборонив від поляків і угрів Волинь і 
Підляшшя, але Галичина —  Львів, Галич, Перемишль —  зісталася за 
Польщею та Угорщиною, а потім таки за польськими королями лиши
лася.

Тоді прийшли тяжкі часи тутешнім сторонам. Н е тільки що вся 
власть перейшла до поляків і не давали вони нашим людям ніякого 
ходу, землі й маєтки собі позабирали, але й таки знущалися попросту 
над нашими людьми і над тим, що було для них найсвятіше. Таке, 
наприклад, оповідають самі польські літописці. 1412 року приїхав до 
Перемишля король польський Ягайло. Щ об показатися перед поль
ськими духовними, який то він щирий католик (хоч був на православ
ного охрещений, потім перехрестився), звелів бін відібрати українцям 
соборну церкву перемиську св. Івана, помуровану з  тесаного каменю за 
князя Володаря, де той самий князь і інші князі та бояри були похо
вані. Звелів викинути небіжчиків з  гробів і церкву посвятити на като
лицьку. Тільки плакали тоді українці, дивлячися на таку наругу, каже 
польський літописець. Д о такого упадку дійшли, що тільки плакали...

Коли на Україні почали скрізь думати про те, щоб підняти свій на
род з  темноти й занедбання, не зісталися й перемишляни глухими на ті 
кличі. Вони заложили у себе в 1592 р. братство, при нім школу, спро
вадили собі учителів зі Львова; в тутешніх сторонах було багато дріб
ної української шляхти, бідної й темної, але принаймні вільної; вона 
горнулася до своєї віри й народу і з  неї чимало повиходило людей за-
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мітних в тодішнім українськім житті; славний гетьман Сагайдачний був 
з “перемиських сторін”, з-під Самбора, і багато інших людей цікавих, 
смілих ішло звідти в інші українські землі, щоб боронити їх чи зброєю, 
чи наукою.

Я к скінчилося польське панування, в р. 1772, і перейшли тамошні 
українські землі під Австрію, і стало трохи легше в них, а нове прави
тельство почало навіть думати над тим, щоб піднести український на
рід, пригнічений поляками, Перемишль став замітним огнищем націо
нального життя. Тоді письменних і учених людей було щось трохи 
тільки між духовенством, і між ними визначався особливо перемиський 
канонік (протоєрей) Іван Могильницький: він заходиться коло засну
вання першого просвітнього українського товариства, і воно справді 
заснувалося в 1816 р., хоч і не розвинулося добре; він же пише грама
тику, тримаючися народної української мови, і книгу в оборону україн
ської мови та її уживання в школах і в книжнім письменстві —  ся 
книга його потім не раз передруковувалася, почавши від 1820-х років. 
Був славний також другий перемиський канонік Лаврівський і владика 
Снігурський, що дбали про свій нарід та його освіту. І новішому укра
їнському рухові Перемишль дав чимало завзятих і тямущих робітників.

Перемишль лежить по обох боках річки Сяну, що тече в Віслу і 
тепер вважається наче границею української й польської землі (хоч і 
тепер ще місцями, особливо в горах Карпатських, українська людність 
далеко переходить за Сян). Старе місто лежало на правім боці Сяну; 
тут і тепер міститься все головніше —  катедра (собор), що поставили 
собі українці на місце забраної від них, і польська катедра, поставлена 
з розібраної старої української катедри. Тут величезна українська гім
назія: перша гімназія, яку собі українці вибороли в Галичині (бо львів
ську дало їм саме правительство). Великий інститут для дівчат, засно
ваний на збирані, жертвувані гроші. Український банк (щадниця) —  
перший український банк, якому дані права державних банків. І бага
то всяких товариств і інституцій українських.

Минули часи, як українці боронили свої землі зброєю від польсько
го походу. Тепер боротьба ведеться далі, але освітою, працею невси
пущою, просвітніми і культурними заходами. І старий Перемишль став 
одним з головних центрів сеї нової боротьби і далі зістається головним 
огнищем українського життя на тім західнім українськім пограниччі.
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Ц Е Р К В А  С В. ВА С И Л ІЯ  В О ВРУЧІ

Овруч —  теперішнє глухе повітове місто Волинської губернії, було 
колись княжою столицею землі деревлян, що займала сусідні часті 
губерній Київської (Радомишльський повіт) і Волинської (повіти 
Овруцький, Житомирський, Новоград-Волинський). Т ут сидів брат 
Володимира Олег (див. про нього “Село”, №  17*), потім деревлянську 
землю прилучено до Києва і довго не було в ній осібних князів. А ж  в 
1181 році чернігівський князь Святослав і київський Рюрик, довго вою
вавши за Київ, поділили між собою київські землі: Київ взяв Свято-

Наші пам’ятки: Церква св. Василія в Овручі.

слав, а київські землі Рюрик, і тоді він став часто проживати в О вру
чі. Сей Рюрик мав дуже велику охоту до будинків і будував багато 
церков і інших будинків по ріжних містах. Постановив церкву св. Апо
столів у своїм городі Білгороді, в теперешній Білгородці коло Києва, 
де саме тепер недавно отсю церкву відкопали. І в Овручі поставив гар
ну церкву св. Василія, на своє ім’я, бо тодішні князі звичайно мали два 
імені, одне церковне, християнське, а друге народне —  так і Рюрик 
мав церковне ім’я Василія. Церква ся запустіла потім, розібрали її, але 
тепер знову беруться її поправити, щоб була ціла.
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Л У Ц ЬК

Луцьк —  тепер малозамітне повітове місто Волинської губернії, об- 
минене залізницями і мало кому відоме ближче, а тимчасом се одне з 
найдавніших і найславніших міст України. Найдавніший слід його має
мо в згадці Константина Порфірородного про плем’я лучан в першій 
половині X  віку —  без малого тисячу літ тому; се плем’я або, власти
во, країна, волость носила своє ім’я, очевидно, від міста Луцька, і він, 
видко з того, вже тоді був визначним політичним центром. Ближчі ві
домості про його життя маємо з кінця X I в., коли бачимо його далі 
столицею Полудневої Волині —  такою зістається він потім в X II, X III, 
X IV  в., а в X V  стає'столицею цілої Волині, бере гору над Володими
ром і після Львова визначається як найголовніше місто українське в тім 
часі: столицею Волині зістається Луцьк і потім до самого кінця 
X V III в.

Українські пам’ятки: Луцький замок.

З  тої славної старовини в Луцьку, одначе, мало пам’яток захова
лося. Давні церкви, побудовані українськими князями X I— X III в. і 
описані в старих літописях і записках, зникли всі, декотрі з  них про
стояли польське лихоліття й їх розібрано недавно вже, в X IX  в. захо
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дами російського начальства. 1 епер чи найстаршою пам яткою старо
вини лишився величавий замок, котрого вид подаємо в сім номері. П о
будований він так міцно, що не здужали його знищити ні часи, ні тепе
рішні луцькі мешканці, що розбирали його на матеріал до недавнього 
часу зовсім безборонно. Почав ставити його перший князь луцький з 
литовської династії Любарт Гедимінович (княжив тут від р. 1340), піз
ніше добудовували його в X V  і X V I в. Він стоїть на горбі, облитий 
болотами річок Стару і Глушця з трьох сторін, а з  четвертої пускали 
воду з  р. Стир, так що він був весь облитий водою і ввіходити в се
редину можна було тільки по розводному мосту. Фундаменти мурова
ні з  каменю, самі мури з цегли, на дуже твердім цементі. Мури висо
кі по три й більше сажні, а на трьох ріках стоять високі величні вежі 
(башти).
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М С Т И С Л А В О В А  Ц Е Р К В А  
В ВО Л О Д И М И РІ-ВО Л И Н С ЬК ІМ

Володимир тепер малозначне повітове місто. Почав він так упада
ти ще за литовських часів: Любарт, вибраний волинським князем в 
1340 році, зробив своєю столицею Луцьк замість Володимира, що був 
столицею Волині від часів Володимира Великого (Святого), а потім як 
поляки захопили поріччя П рип’яті і прилучили до землі Холмської, 
котру забрали ще перед тим, опинився Володимир у глухім куті, окру- 
жений польською границею, й став після того упадати ще гірше. Старі 
церкви зісталися пам’яткою його славної минувшини, але й вони опа
дали й руйнувалися,' дійшли до наших часів в руїнах.

Велична церква Успенія, збудована Мстиславом Ізяславичем в дру
гій половині X II в., тому 750 літ, зісталася пам’яткою відокремлення 
Волинської землі в осібне князівство від Києва, що сталося тоді. Потім 
в руках Мстиславового сина Романа, в останніх роках X II віку, Волинь 
зв’язалася в одну велику і могутню державу разом з  Галичиною, і ся 
західноукраїнська держава після упадку Києва ще двісті літ без мало
го була центром українського життя, поки не розбив її польський на
пад в 1349 році.

Руїни Мстиславової церкви в Володимирі-Волинськім.



360 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ “СЕЛО" ТА “ЗАСІВ" (1909-1912)

Мстиславова церква намальована тут як виглядала недавно, стоячи 
в руїнах. Вона тут уже не має свого початкового виду, бо перебудова
на була за польських часів. Тепер її відновлено* так, як могла вона ви
глядати спочатку. Крім голих мурів, одначе, з  тих старих часів нічого 
не зісталося в ній. Лиха доля українська мало полишила нам пам’яток 
з  тих колишніх часів української сили. Тим пильніше мусимо збирати 
й берегти те, що зісталося.
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ІС Т О Р И Ч Н І С Ю Ж Е Т И

З  Х М Е Л Ь Н И Ч Ч И Н И

Сей місяць вересень (сентябр) пригадує велику війну українську з 
поляками за Богдана Хмельницького. Почалася вона весною 1648 р., 
а відновилася під осінь, коли рушило на козаків нове військо польсь
ке, зібране на місце першого, що розбив Хмельницький під Жовтими 
Водами та Корсунем. Виймаю оповідання про сю вересневу (сентябр- 
ську) війну, що велася на Волині, з  своєї книжечки про Хмельнич
чину1, що саме виходить раз[ом] із отсим нумером (з  сеї ж  книжки і 
малюнки).

Богдан Хмельницький — портрет його, як був гетьманом, 
надрукований в 1651 р. в Ґданську (Данціґу).

Почувши, що поляки рушили на Україну, Хмельницький рушив 
против них і собі, а заразом післав по татарську орду, щоб прибувала 
йому в поміч. Польське військо забуло недавні погроми: сміло й без
печно пішло йому назустріч і приступило під Пилявці, маленький, по

1 Про батька козацького Богдана Хмельницького.
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ганенький замочок над р. Пилявкою, недалеко від Староконстантино- 
ва на Волині. Найзначніші й найбагатші пани поз’їжджалися до поль
ського війська, а вибиралися не як на війну, а як на якусь забаву. Вез
ли з  собою дорогі шатри, дорогу посуду, шати й убрання коштовні. “Н е 
стільки з  залізом, як з  сріблом вибралися”, і задавали в таборі своїм 
бенкети та пири, один перед одним вихваляючися розкішшю та багат
ством своїм. Козаками не журилися, думали їх без усякого клопоту по
громити; глузували і кепкували з козацького війська. А  Хмельницький, 
чекаючи татарської орди, їх умисно не зачіпав, ще й завів з  ними пе
реговори про згоду. Тягнув так цілі два тижні, а тимчасом все нові та 
нові полки козацькі до нього приходили, та й орда була близько —  
правда, що не ціла, а тільки частина. Поляки про се не знали. 13 ве
ресня звели битву з  козаками. Козаки умисно подавалися, а потім по
бивали поляків, так що ті застелили береги річки своїм трупом. Зам і
шалися поляки, побачивши се, а тут несподівано ударила на них орда 
татарська. Т ут у них душа упала. А  до того ще, кажуть, Хмельниць
кий підіслав до поляків свого чоловіка, що, ніби не хотячи, їм у руки 
впав та на допитах усю правду виспівав: що до Хмельницького нібито 
40 тисяч татар прийшло, і сам хан за ними прибуде. Настрашилися на
чальники польські, тут же зараз на полі, на конях раду вчинили, що їм 
робити. Місце, де вони стояли, було ні до чого, не можна було на нім 
боронитися. Постановили кинути табір свій пребагатий з усім припа
сом, з  усіма багатствами та відступати налегко “комонником” (кінно
тою). Т а  вночі по таборі польськім пішла чутка, що начальники потиху 
кинули військо. Т ут уже такий страх напав на польське військо, що всі 
розум потратили. Почали тікати куди видно, хто з  чим попав. Один з 
начальників, князь Заславський, утік на однім коні, полишивши свої 
карети, пребагаті убрання, посуду і свій полк німецький. П ро другого 
Конєцпольського казали, що з  переляку перемінився убранням з одним 
мужиком, взяв у нього коня і так тікав для непознаки. Тікали без па
м’яті так, що деякі аж  у Польщі над Віслою очутилися, —  посміхали
ся з  них свої ж. Кождий кричав: “Стійте”, —  а сам аби коня допав
ся, летів без очей, аби не зостався, глузували з  них українці.

Рано козаки виїхали під польський табір на бій, а від поляків ні 
духу. П ід’їхали ближче, а табір польський порожнісінький. Тоді кину
лися наздогін. Рубали, брали в неволю. Але багато козаків, не дбаючи 
про утікачів, кинулися грабувати їх достатки, пребагатий обоз, і через 
те багато поляків винесли ціло свої голови. Зате  бідні козаки пишали
ся в дорогих атласових кафтанах, оксамитних деліях, в шапках соболи
них та куніх, в золотокованих поясах та дорогих, золотом вишиваних 
сап’янцях, на багато вбраних панських конях.
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Повстання, що перед тим обхопило було Задніпров’я й Київщину, 
зайняло тепер і Західну Україну —  Волинь, Поділля, Галичину. П о 
вставала вся Україна.

Великі і радісні були се часи в житті України. П о довгих часах по
неволення стали українці панами на своїй землі. Я к  співається в старій 
пісні тодішній:

Та не буде лучче, та не буде краще,
Як у нас на Вкраїні,
Що не має ляха, що не має пана,
Не буде ізміни.

Вигнавши панів та орендарів, займали ґрунти, корчували ліси, за 
водили господарство. Ставили школи, шпиталі, церкви. Павло з  Сирії, 
що переїздив тоді через Україну, дивується тодішнім українцям, як 
гарно вони користувалися з  своєї свободи і з  перемоги над поляками: 
дбали про те, щоб поширити не тільки заможність, добробут, а й про
світу. Хвалить їх милосердя до убогих, калік і сиріт, що так намножи
лися під час тих війн з  поляками, їх охоту до вчення, до науки, до вся
кого мистецтва.

Не були се розбійники, жадні чужого добра, як ославлювали їх по
ляки, а люди покривджені, що з зброєю в руках повставали, аби свого 
права дійти, свободу добути і можність жити по-людському.



364 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ “С Е Л О "  ТА "ЗАСІВ" (1909-1912)

Д У М А П РО  ГАН Ж У  А Н Д И Б Е Р А , 
Г Е Т Ь М А Н А  З А П О Р О З Ь К О Г О

П ро стару нашу козаччину українську, про діла її та життя тодіш
нє, окрім ріжних історичних писань та документів, маємо прегарні пісні, 
зложені в тих же таки часах або дещо пізніше. їх складали наші співці 
народні, кобзарі та бандуристи, незвісні на ім’я. Співали їх у війську 
козацькім і по всій Україні, розносячи славу козацьких діл і пригод. З  
покоління в покоління передавали вони сі пісні своїм ученикам, і так 
дійшли вони до наших часів, як жива пам’ять народна про ті колишні 
часи. Ніхто їх тоді не друкував ані списував, тільки з минулого століт
тя стали їх вчені люди збирати та видавати. Уперве видано одну таку 
пісню 90  літ тому.

Пісні сі мають свій особливий склад, одмінний од інших пісень, і 
звуться думами. Одні з  них оповідають про боротьбу козацьку з тур
ками й татарами та про неволю турецьку. Інші описують славні війни 
козацькі з  поляками за часів Хмельницького.

Окремо стоїть прегарна дума про Ганжу Андибера, гетьмана запо
розького. Вона повідає про внутрішній розділ, який з часом стався в 
самім козацтві. Козацтво вигнало з  України Наддніпрянської і Задн і
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прянської (Київщини, Полтавщини і Чернігівщини) польських панів. 
Але скоро завелися нові, свої пани, з  козацької старшини. Вони забу
ли, що були такими ж козаками і тільки з  вибору військового мали 
власть. Запаніли, загорнули собі землі, а людям, що осідали на тих зе
млях, казали робити на себе ріжну роботу. Заводили потроху панщи
ну, таку як за польських панів була, і навіть козаків повертали в сво
їх підданих. З  тої старшини запанілої вийшло теперішнє панство 
задніпрянське, в Полтавщині і Чернігівщині: царі російські потім їм ті 
землі потвердили, і ріжний люд, що на тих землях сидів, за кріпаків їх 
признали. І

І так нова неволя виросла на вільній землі козацькій.
Козацтво рядове, або чернь козацька, як її називали, дуже гніва

лася на се не раз і підіймала повстання на ту старшину. Т а  й знаходи
лися люди, які таки умисно підіймали козаків на старшину та тим спо
собом здобували собі високі уряди, скидаючи з них своїх супротивників. 
Особливо ненависть велика до старшини тої, до тих дуків-срібляників 
(багатирів) або ляхів свійських, була на Запоріжжі, на Січі, бо туди 
збігалися люди, що найвище любили свободу і над усе ненавиділи всяке 
поневолення.

Тому і в думі такий ватажок козак ів -н етяг (бідних, незаможних) 
називається гетьманом з а п о р о з ь к и м .
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У К РА ЇН А

Ш ироко й далеко розкинулася наша рідна Україна. Густими ліса
ми вкривається вона з  північного боку, широкими родючими ланами і 
розкішними садками пишається в своїй середній частині, великими й 
багатими степами стелиться-розстилається вона на півдні понад Ч ор
ним морем. Великі річки густо біжать по ній і надають ще більше краси 
і принади. Проїдеш по ній, глянеш —  і вже не проміняєш її ні на яку 
іншу країну. Недаром її безліч разів поливали своєю кров’ю наші пред
ки; недаром сусіди так уперто домагались її. І тепер кожну весну при
їздять до нас з  непривітних північних губерній, щоб спочити і намилу
ватися чудовими місцевостями. М ало ще де найдеться на світі така 
країна, як наша. Тому-то й наші селяни з великою неохотою роз
стаються з  нею, тільки примушені великою нуждою міняють її на 
непривітні сибірські степи.

Спиці-верхи Карпатів на границі Галичини і Угорщини.

Простяглася наша країна од Кубані аж до Сяну-річки більш як на 
тисячу верст і од Чорного моря до Смоленщини більш як на 600  верст. 
Охоплює вона дуже багато землі і після цілої Росії се найбільша кра
їна між всіма європейськими краями. Наприклад:
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Австро-Угорщина займає 600  тисяч квадрат[них] кілометрів1
Німеччина » 540 „
Франція 99 536 „
Англія 99 315
Україна 99 750 „
Отсю величезну країну складають такі губернії: Херсонська, вели

ка частина Бессарабської, Катеринославська, більша половина Таврій
ської і майже вся Кубанщина, Харківська, великі частини Донської об
ласті, Воронезької і Курської губерній, ціла Полтавська, Київська, 
Подільська, Волинська, Чернігівська, велика частина Мінської, Грод
ненської, Сідлецької й Люблінської. Поруч з губерніями Волинською 
й Подільською, аж до самих Карпатських гір, лежить загранична час
тина України (в Австро-Угорщині) —  Галичина, коло неї Буковина і 
Угорська Україна. Всю отсю територію заселяє український народ чис
лом більш як ЗО мільйонів, з  котрих коло п’яти мільйонів живуть в 
Австро-Угорщині, а решта в Росії. Крім того українці займають вели
ку частину областей: Оренбурзької й Терської (козаки) і губерній: 
Ставропольської, Самарської, Саратовської і Астраханської; багато 
українців живуть в Середній А зії і особливо в Сибіру, а за границею 
багато ще в Румунії, Туреччині і в Америці —  в Американських Ш та
тах, Канаді і Бразилії.

Весь український народ говорить однією мовою з невеликими од- 
мінами; тільки в місцевостях, суміжних з чужими землями, українська 
мова не така чиста. Т ак  наприклад, в губерніях, суміжних з  П оль
щею, —  в українській мові і звичаях багато польського, а в суміжних 
з Великоросією —  багато великоросійського; але все-таки куди б не 
поїхав українець —  чи на Кубанщину, чи в Галичину, чи в Харківщи
ну —  його скрізь розумітимуть майже так, як і вдома.

Українська мова дуже гарна, багата всякими словами, для слухан
ня люба і вхвалена навіть чужоземцями —  французами, німцями тощо. 
Українську мову знаючі люди вважають однією з найкращих мов у 
світі. Особливо придбали славу поміж чужими народами наші україн
ські пісні. П о всьому світу славляться вони за свою надзвичайну му
зичну красу, і багато чужоземних знаменитих музик і співців милува
лися ними. Н а жаль, останніми часами парубки й дівчата, що 
вертаються з  заробітків (фабрик, заводів, з  города), приносять з собою 
невдатні нові пісні і співають їх у себе по селах, а свої рідні чудові пісні 
забувають. Забувають, не хотятъ співать тих пісень, за котрі тямущі в 
співах люди платять гроші, аби тільки послухать.

1 Кілометр трошки менший версти.
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Щ одо природи і занять людських, то всю Україну можна поділить 
на три частини: південну —  степову, середню —  виключно хлібороб
ську і північну —  лісову. Окрім того гористі краї по окраїнах: Карпа
ти, Крим, Кавказ.

Степова частина України обіймає губернії: Херсонську, частину 
Бессарабської і Катеринославську, Таврійську, частину Ставрополь
ської, Донщини й Кубанщини (де кубанські козаки). Н а цілі сотні 
верст понад Чорним морем стелиться рівний, як стіл, степ, майже цілий 
рік укритий травою. Н і лісу, ні гаю —  тільки де-не-де маячить село, 
ніби острівець серед широкого моря. Річок тут теж мало і в степу час
то панує суша; коли б не було поблизу моря, то гірко б довелося сте- 
повикам-українцям од суші і безводдя. Через те степова частина і за 
селена рідше, хоч земля тут небагато чим гірша од земель середньої 
частини. Т ут годують багато худоби: величезні табуни коней, череди 
скоту і отари овець цілий рік випасуються в степах і продаються вели
кими гуртами в північні українські і великоруські губернії. Худобу роз
водять для м’яса і для роботи; з  робочої худоби особливо вславлені 
воли української породи. Коні великими гуртами продаються для вій
ська і для селянських робіт, а овець держать задля вовни, котру міль
йонами пудів продають на фабрики. Але дуже шкодить тут суша і 
великі завірюхи зимою. Крім того займаються в сій стороні і хлібороб
ством, котре з  кожним роком збільшується, а по річках Дністру й П ру
ту —  садовиною і виноградом. В Чорнім і Азовськім морі, а також і 
по річках займаються рибальством. В Катеринославщині багаті соляні 
промисли (сіль копають в землі) і велика сила кам’яного вугілля й залі
за. Через те там і багато заводів, на котрих завжди працюють тамош
ні селяни.

Найважніші городи степової України: Херсон, на Дніпрі, торгує де
ревом усяким, що спускають Дніпром. М иколаїв, на р. Богу, велика 
торгівля хлібом з заграницею; О деса, на Чорнім морі один з найбіль
ших торгових пристанів, має більше 400 тисяч жителів, університет і 
багато інших шкіл. Кат еринослав, на Дніпрі —  висилає великі гурти 
худоби на північ; має великі заводи залізні. Ставрополь, губернський 
город, веде велику торгівлю худобою. Кат еринодар  Кубанської облас
ті, по р. Кубані, столиця кубанських козаків, потомків запорожців.

Середня частина України, в котру входить Буковина, частина Га
личини, губернії Подільська, Київська, Полтавська, Херсонська, поло
вина Вороніжчини й частина Курщини, має вже невеликі ліси і річок 
більше, ніж степова частина. Люди живуть тут багато густіше і займа
ються головним чином хліборобством. Сіють найбільш пшеницю та 
жито; крім того, ще сіють буряки і розводять тютюн. Хліб, цукор і
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тютюн розходяться звідсіль не тільки по Україні, а й по всій Росії. 
Лишок хліба йде на винокурні на спирт, котрий запродують на місцях 
і в далекі північні губернії Росії. Місцями займаються садовиною й ого
родиною, але більше для себе, ніж для торгівлі. З  південного краю 
середньої України розводять худобу, вівці й коні. Заводів і фабрик тут 
мало, найбільше цукроварні та винокурні.

Важніші городи: К и їв, на Дніпрі, великий торговий город, колиш
ня столиця Української держави; має з  того часу старинні, гарні церк
ви, з ріжними пам’ятками тих часів і святощами. Є  в нім багато шкіл, 
два університети: мужський і жіночий; два інститути: політехнічний і 
комерційний; духовна академія, багато гімназій і городських шкіл. Ж и 
телів має більше як 400  тис. В нім найбільше українського життя в 
Росії: майже всі українські газети і журнали, котрі в Росії, виходять у 
Києві, і книжок українських на всю російську Україну найбільше дру
кується. Є  тут Українське наукове товариство, “Просвіта”, клуб, укра
їнський театр, дві книгарні, гарний музей, де зібрано багато українських 
речей. Бердичів Київської губернії, великий торговий город. Х арків, 
великий торговий город, має коло 300 тисяч жителів, університет, ін
ститути: технологічний і ветеринарний і багато інших шкіл. Суми  Х ар 
ківської] губ[ернії], торговий і промисловий город; фабрики й заводи. 
Полтава, губернський город, на р. Ворсклі, пам’ятний ріжними подія
ми з українського життя. Кременчук  Полтавської губернії, на Дніпрі, 
великий торговий город: торгує лісом, що приходить водою, зверху 
Дніпра, хлібом, сіллю, олією і ін.; має багато заводів. К ам ’янець-П о
дільський, губернський город Подільської губернії. З а  границею: Га
лич, стара столиця Галичини, тепер маленький городок. Ст анісла
вів —  новий центр Полудневої Галичини, має українську гімназію й 
багато інших шкіл. Тернопіль —  теж українська гімназія, місто з знач
ним українським життям. Коломия  —  так само. Чернівці —  столиця 
Буковини, має багато українських шкіл і товариств; університет, і в нім 
вчать української мови і літератури по-українському.

Північну частину України складає решта зазначених губерній і час
тина Галичини. Т ут земля трохи гірша, ніж в середній Україні, але рі
чок більше і особливо багато лісів. З  одного хліборобства прожити тут 
можна не скрізь, тому тутешні селяни займаються ще іншими промис
лами. Рубають ліс і сплавляють по річках в малолісні або й зовсім без
лісні місцевості, виробляють з  дерева на продаж всякі речі, як-от по
суда, колеса, вози тощо; викурюють дьоготь, а з  лика дерев’яного 
плетуть рогожі; ловлять рибу в річках і озерах та стріляють і ловлять 
всяку дичину. В багатьох місцевостях займаються ще садовиною. М іс
цями є залізна руда. З  північного боку в сих губерніях живуть ще біло
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руси або литвини, як їх називають у нас, і поляки, пересельці з  сусід
ніх польських та білоруських губерній.

Важніші городи північної України: Ж ит омир, губернський город 
Волинської губернії на р. Тетереві. Л уц ьк  і Володимир  —  давні сто
лиці Волині, як були українські князі. Х олм  —  столиця українського 
короля Данила. Чернігів, на р. Десні, дуже старинний український го
род, столиця чернігівських князів. Ніжин Чернігівської губернії, торго
ве місто, має вищу школу-ліцей. В Галичині: Л ьвів , столиця Галичи
ни —  старе місто, має тепер коло 200 тис. жителів. Українське життя 
почало розвиватися і розвинулося в нім сильніше, ніж де-небудь на 
Україні. В університеті тутешнім чимало наук викладається по-україн
ському, а незабаром буде певно і цілий осібний університет, як того 
добиваються українці. Тутешнє Наукове товариство імені Ш евченка 
видає багато наукових книжок і поважається дуже чужими ученими як 
найвища українська наукова інституція (академія наук). Є  багато укра
їнських шкіл: дві мужські гімназії, одна жіноча, учительська семінарія 
й інші. Українські музеї, бібліотеки, клуби, магазини, гостиниці, банки, 
товариства кредитові, торговельні, промислові. Стрий  —  чимале місто 
з значним українським життям. Дрогобич  —  центр нафтового (керо- 
синного) промислу. Перемиш ль —  старинна столиця Західної Галичи
ни: має українську гімназію, великий дівочий інститут, багато україн
ських товариств.

Гори в середині України невисокі —  на Поділлі і над р. Дінцем. 
Високі тільки з  країв: у Галичині, Буковині й на Угорській Україні. 
Гори Карпат и  невисокі, але дуже гарні, вкриті лісом і луками (випа
сами). Українці живуть і під горами, з  обох боків, від полудня і від 
півночі, і в середині гір; потрохи сіють хліб, а більше живляться худо
бою та лісом; руди нема, а на підгір’ї є сіль, нафта (керосин) і багато 
мінеральних джерел, корисних для здоров’я. В сих горах майже сам 
один український народ —  найменше чужинців між ними. Живучи 
окремо од світу, серед гір, тутешні люди багато заховали і старинного 
у себе і одмінного від інших сторін наших, і в одежі, і в звичаях1, і го
ворять трохи одмінно. Називають їх —  тих, що ближче на схід, —  гу
цулами, за ними бойки, на кінці, коло поляків —  лемки. Н а північнім 
згір’ї Карпатів —  Галичина, на полудневім згір’ї —  Угорщина, вже 
інша держава; там українців коло півмільйона, найважніші міста: Унг- 
вар або Уг-город (над р. Угом) і М укачів. Границя Галичини з Угор
щиною йде самим карпатським хребтом. А  на полуднє від Галичини, 
коло Бессарабії, —  Буковина.

1 Кілька малюнків наших людей з тих сторін буде в №  7.
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В Кримських горах українці не живуть, тільки на степу під гора
ми. Так само під горами Кавказькими.

Найважніші річки України: Д ніпро, величезна ріка, що тече вздовж 
майже всієї України і приймає в себе багато дрібніших річок; Дніст ер, 
Прут  (тече в Дунай); Б уг  (Б ог), П рип’ят ь, Д есна, Д інець, К убань  
і багато інших. Більшість їх проходять вздовж України і течуть в Чорне 
море.



372 СТАТТІ З  НАРОДНИХ ГАЗЕТ "СЕЛО” ТА "ЗАСІВ" (1909-1912)

Н А Ш І ЛЮ Д И  З  К А Р П А Т С Ь К И Х  С Т О Р ІН

В  попереднім нумері розказано було, де живуть наші люди. В  сте
повій та середній Україні, особливо ближче до Дніпра, життя наших 
людей дуже однакове —  однаково вбираються, однаково хату і двір 
собі кладуть, однакові звичаї мають, а одміни між ними дуже невели
кі. Т ом у тут така однаковість, бо люди тут багато разів переходили з  
місця на місце, переселялися з  правого боку Дніпра на лівий і назад, з  
старих осель на степи, на слободи в Харківщину, на Воронежчину, на 
Кубань та Чорномор’я. Ч ерез те перемішувалися і більшої однаковос
ті набирало тутешнє життя. В  північній, лісовій Україні люди сиділи на 
місці, менше мішаючися та рухаючися, і тут більше одмін в житті лю
дей наших. А  ще більше їх в сторонах гірських, карпатських. В  Гали
чині теж люди менше переходили з  місця на місце, а особливо в горах. 
В  гірських сторонах люди скрізь живуть дуже окремішно, осібно. Ч а 
сом дві сусідні долини не мають ніяких доріг одна з  одної, не бачать 
людей звідти, і дуже ріжняться своїм життям. Найцікавіше і найбіль
ше одмінне життя гуцулів, що живуть на границі Галичини, Буковини 
і Угорської України. Убираються вони зовсім не так, як по інших сто
ронах, і мода у тутешніх людей 
міняється дуже сильно. Ніде на 
Україні люди не кохаються так в 
гарних уборах, та і взагалі у всім 
гарнім. К ож ду річ гуцул прикра
сить, вимережить, добере гарної 
краски. Ніде нема таких гарних 
майстрів до виробів з  дерева, 
шкіри, міді. Б ез усякого хитрого 
струменту, трохи не голими ру
ками виробляють вони такі пре
гарні речі, що хоч на яку виста
вку посилати. Тільки що тепер 
дуже біда їх присідає. Привикли 
жити без великої праці, як мали 
землю неміряну, випаси безкраї, 
ліси непробиті. Тепер же людей 
намножилося, а земельку поску
повували зайди ріжні, жиди то
що; лісів багато повирубували.
Скрутно стає Гуцульщині, не
знати як вона з того вийде. Гуцули.
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Н а однім малюнку представлені два гуцули. Кождий спирається на 
топірець —  гуцул усе з  сокирою, а для виходу має топірець малень
кий. Один держить в руках довгу дерев’яну трубу, корою обплете
ну, — трембіта зветься. Н а ній грають —  трембітають, пасучи вівці на 
горах. Я к хто умре, то по йому теж трембітають. З а  широким поясом 
шкіряним —  пістолі. Через плече на ремені торба, цяцькована бляш
ками. Ш кода, що малюнок не кольоровий —  побачили б, що штани 
темно-червоні, а свитка темна, або навпаки —  свитка червоного сукна, 
а сподні темні. Онучі теж червоного сукна, жовтим вишивані. Бриль 
стяжкою золотою (позументовою) або мідяною обведений.

Буковинці з-під Сгорожинця. Господарі з  Покуття,
коло Коломиї.

На двох інших образках сусіди гуцулів —  на Покутті (в Галичи
ні) і на Буковині. Вони мають багато подібного до гуцулів в житті 
своїм, але вже подобають більше до сусідніх людей з  Поділля. Сторо
на тут багата, родюча: садять кукурудзу, тютюн, подекуди і виноград. 
Тільки пани велику дуже силу забрали, особливо поляки в Галичині. 
На Буковині легше: там пани здебільшого волохи, а всі чиновники 
німці. Там більше дбають про наших людей, і легше нашим людям 
жити.
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ГА Л И Ц ЬК И Й  СО Й М

В закордонній Україні, в Галичині, скінчилася сесія (засідання) Га
лицького сойму у Львові і зачалися засідання Державної ради (думи) 
або парламенту в Відні. Т ак  в Австрії ведеться, що на той час, як 
скликаються сойми, припиняються засідання парламенту і, навпаки, бо 
багато тих самих людей депутатами в парламенті і в соймі.

Справи і закони, котрі для цілої держави розглядаються в парла
менті, що збирається в столиці Австрійської імперії, в Відні. Там за
сідають депутати з  усіх країв держави. До парламенту належить вида
вання законів, котрими уставляється право цивільне (гражданське) і 
карне (уголовне) для цілої держави, порядки в суді і в урядах (при- 
сутствиях) і парламент заводить податки, щороку приймає бюджет, то 
значить, позволяє правительству (міністрам) робити видатки і на те 
збирати з людності податки і всякі доходи; щороку ухваляє набор ре
крутів і позволяє правительству брати до війська рекрутів, набор роби
ти і всякі такі справи рішає, котрі до цілої держави належать. Т а  окрім 
отсього парламенту державного, в кождій області збирається свій сойм. 
Сойм —  се так як земське зібрання, тільки він має більші права, ніж 
земство, і більшу вагу також тому має, що порядкує справи часом і 
дуже великого краю. Австрія (окрім Угорщини, що хоч під тим самим 
цісарем, але має всю управу осібну, як окрема держава) має кілька 
країв, між ними єсть і малі, завбільшки з  один повіт, але єсть і вели
кі. Напр[иклад], Королівство Чехії має більш як шість з. половиною 
мільйонів людності, а Королівство Галичини —  до восьми мільйонів 
людей —  се найбільший край в Австрії. О тже, в кождім краї свій 
сойм. Він вибирає управу, звану “Виділом краєвим”, такий “Виділ” в 
Галичині зложений з  шести членів і кількох кандидатів. Сей виділ сам 
і через “ради повітові” (щось як уїздні земства) завідує такими спра
вами, як дороги, школи, шпиталі і взагалі лікарська справа, веде нагляд 
над діяльністю і господарством сільських громадських рад (чогось тако
го, як волостей, в Галичині нема, зате повіти далеко менші від уїздів). 
Сойм укладає бюджет —  видатки на ті потреби, які має розходувати 
виділ; ухваляє податки —  додатки до державних податків і ріжні по
бори для себе і для громад міських і сільських, від доріг, мостів, від 
торгів, від продажу напитків і т. ін. Він складає ріжні постанови —  за
кони щодо місцевого хазяйства і взагалі всякого самопорядкування, і як 
їх затвердить цісар (імператор), то вони мають силу закону для отсьо
го ж  краю. Взагалі до сойму належить господарська (хазяйствена) і 
культурна сторона життя; тут його діяльність і ухвали мають велику
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вагу, і останніми часами все більш справ відходить від державного пар
ламенту і проходить до краєвих соймів.

Воно само по собі дуже розумно і неминуче потрібно, щоб усякі 
справи, що належать до місцевого життя, розглядалися і рішалися не 
столичним парламентом, а на місці, місцевим самопорядкуванням —  
як-от соймом. Державний парламент, за множеством справ, не може 
вглянути добре в потреби і справи поодиноких країв, не має часу ними 
зайнятися, або пускає без уваги, або рішає під впливами ріжних зовсім 
сторонніх міркувань та впливів, а не так, як вимагає добро краю. Тому 
поширення місцевого самопорядкування чи автономії, як його нази
вають по-ученому (автономія —  значить право робити порядки, вида
вати постанови, закони для свого краю), —  річ добра сама по собі. 
Біда тільки в тім, що часто ся автономія в Австрії так уложена, що не 
дбає про добро свого краю та людності її, а про те, щоб підбити під 
себе слабшу людність та над нею панувати, нею володіти. Се через те, 
головно, що краї в Австрії так розмежовані, що майже в кожнім ж и
вуть два народи, і сильніший хоче слабшим володіти. Бо взагалі в А в
стрії не заведено справедливих порядків в справах національних, то 
значить, в справах, які має кождий народ. Правительство пильнує то
го, щоб мати за собою сильніші народи і їм потурає, а не боронить прав 
народів слабших, чим-небудь покривджених. Т ак  і в Галичині.

Насамперед те не добре, що теперішнє “Королівство Галиція і Во- 
лодимирія” , як воно зветься по-казьонному, зв ’язане з  двох зовсім від
мінних частин. Східна ії половина, та, котра ближча до нас, де городи 
Львів, Галич, Перемишль, Ярослав, Самбір, Стрий, Станіславів, К о
ломия, Тернопіль, —  се споконвічний український край. Се старе кня
зівство Галицьке (Галич був його старою столицею), там були наші 
князі українські тому 600, 700, 800  і більше літ. Але як прилучали сі 
краї до Австрії, в 1772 р., то до сього князівства Галицького прилуче
но також і сусідні польські землі, де городи Краків, Торнів, Бохня, Ве- 
личка й ін. І з  того зробили один край. Т ак  ото і тепер: Східна час
тина Галичини українська (коли говоримо про Галичину, то звичайно й 
розуміємо сю Східну, нашу старинну Галичину). А  Західна частина 
“Королівства Галиції” —  польська. І на цілий сей край одна управа, 
один намісник, один сойм.

Польська частина Галичини значно менша від української. Але що 
поляки довго володіли Галичиною, тому і в сю українську частину ба
гато понаходило поляків, багато наших людей спольщилося —  поміщи
ки, чиновники, пани, одне слово, —  здебільшого поляки; тому мають 
вони велику силу і тепер в Галичині Східній, українській, не тільки що 
в Західній, польській, і хочуть українцями володіти. Якби Східна прав
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дива Галичина була одділена, то поляки тут не мали б такої сили; а так 
як вона зв ’язана в одне з  польськими краями, то поляки чують себе 
сильнішими і в соймі, і в усім. Т а  ще не мали б такої сили, якби всі 
люди мали однакове право до сойму. А  то вибори депутатів до сойму 
по-старому так уложені, що перевагу мають поміщики та багаті люди. 
А  поміщики в Галичині поляки, пани здебільшого поляки, а з  ними тяг
нуть і жиди. Українці можуть вибрати своїх депутатів тільки од сіл, а 
ще вибори так ведуться, всякими обманствами, підкупом та погрозою, 
що й од селян не завсігди виходять послами наші люди. Н е всі селя
ни мають право вибирати, а тільки ті, що платять більший податок; і 
то так, що вибирають з  села кількох виборців, а ті з  цілого повіту ви
бирають депутата; притім діються від поляків-чиновників та поміщиків 
всякі неправильності, аби на депутата вивести поляка, або такого укра
їнця, що вже з кістками полякам запродався. Через усе отеє українці 
тепер в соймі мають дуже мало своїх депутатів, і поляки роблять там 
що хотять. Щ об так не було, українці добиваються справедливішого 
закону виборчого і відділення Східної, української Галичини від краків
ських країв, щоб був осібний сойм і осібна управа для української Га
личини. П ро це докладніше розкажу другим разом, а тепер поговорю 
ще про останню сю сесію соймову.

Через те, що поляки мають велику силу в Галицькім соймі, вони 
його уживають не на те, щоб дбати про добро краю, а для того, щоб 
збільшити перевагу польської людності над українською, скріпити па
нування польське в Галичині, такі закони соймові вони укладають і так 
доходи краєві призначають. Щ о українські депутати на добро україн
ського народу радять, те поляки одкидають, а ухваляють все на свою 
користь, а на ослаблення українців. Особливо так повелося в останніх 
літах: притьмом поляки в Галичині заходжуються придавити українців, 
помітивши, як вони ворушаться, рвуться до свободи, освіти, добробу
ту. Звичайно українські депутати виступали против таких ухвал та за
конів, що були українцям на шкоду. Т а  попереду старалися робити се 
по-доброму. Але сим разом зміркували, що по-доброму нічого не 
вдіють: поляки своє роблять, цісар закони соймові, що поляки ухва
ляють, потім потверджує, нема українцям нізвідки помочі. Постанови
ли іншою дорогою йти. Рішили не допускати вони до ніяких ухвал в 
соймі, поки поляки не будуть сповняти того, що українці добиваються 
для себе. Я к  іде справа на голоси, то поляки все мають більшість го
лосів проти українців. Тому українці рішили вести обструкцію, себто 
не допускати справ до голосування. Н а рішення сойму приходить ду
же багато ріжних дрібних справ, нікому не інтересних: про позволення 
якомусь місту або селу збирати гроші за переїзд через міст, або брати
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оплату від якого-небудь торгу, від собак абощо. Звичайно, такі справи 
в соймі не обговорюються зовсім, навіть не прочитуються. Тепер же 
українські депутати почали над кождою справою розводити мову, на
вмисно, аби час зайняти. І так тими дрібними справами загатили час, 
що на важніші справи не стало часу. Цілий місяць засідав сойм, а не 
встиг навіть бюджету прийняти, а навіть так званої бюджетової прові
зора не мав змоги ухвалити —  то значить не дав Виділу краевому пра
ва тим часом робити видатки по-давньому, поки бюджет не буде ухва
лений. Мало які справи українські депутати допустили до ухвалення —  
такі здебільшого тільки, які самим українцям здавалися корисними.

Правда, зате ніяких своїх проектів українці не провели через сойм; 
але з попередніх літ добре вияснилося вже, що українських проектів 
поляки однаково не перепускають, хоч би українські депутати які були 
добрі до поляків. Значить і сим разом українці нічого не утратили. А  
полякам досадно, що не могли ухвалити справ, які задумані були, і що 
українці могли їм таку перешкоду зробити. Але перетерпіли досить спо
кійно, щоб по можності все пройшло тихо-мирно. Бо поляки дуже 
дбають про те, щоб виглядало мовби у них в соймі і в краях під поль
ською управою все мирно і спокійно, щоб правительство австрійське в 
галицькі справи якнайменше мішалося, не перешкоджало їм володіти і 
панувати по-своєму. А  українці, навпаки, хотіли б, щоб правительство 
австрійське і парламент державний якнайбільше вглядав в галицькі 
справи та не дуже давав тут полякам верховодити. І поляки вдоволені, 
що поки що обійшлося тихо: сойм, хоч і не ухвалив нічого для них ціка
вого, то все-таки пройшов тихо і розійшовся спокійно, і не помітно було 
для сторонніх, що там була своя хатня, внутрішня війна.
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У С И Б ІР С Ь К И Х  Н Е Т Р Я Х

Далеко в глухім Сибіру, над р. Леною, живе невеличкий, але дуже 
проворний і розумний народець якути. Вони татарського племені і за 
давніх часів вийшли в сі сторони з Туркестану, з  далеко тепліших і 
кращих для прожитку сторін. Проте обжилися і загосподарилися й тут, 
у сих далеких і холодних сторонах, а хоч не мають добрих шкіл, ні по
мочі нізвідки, проте поширюється серед них і освіта, і всяке ремесло. 
Вони міцно тримаються своєї рідної мови, так що не тільки не пере
ймають руської мови від руського начальства і переселенців та заслан
ців, яких туди висилають, а навпаки: переселенці скоро привикаються 
до якутської мови, а діти їх, виростаючи між якутами, переймають і 
якутські звичаї, і мову, і навіть згодом забувають руську мову. Пиль
но дбають якути про освіту та права свої. Коли губернатором був в 
Сибіру поступовий чоловік граф Сперанський, він завів у якутів думу 
в 1825 р., щоб вони самі порядкували своїми ділами, але сю думу ска
совано потім (в р. 1838). Коли повіяло свободою в 1905 р., якути за
в’язали “Якутський союз” і стали добиватися, щоб у них заведено зем
ство, суди присяжні, щоб у Думу Державну дали їм посилати депутата. 
Товариство для поширення грамоти, що вони собі заснували тоді ж, 
почало одкривати якутські школи. Почали видавати газету “Якутський 
край”, на якутській і руській мові. Завели театральні представлення 
якутською мовою. Коли бажання “Якутського союзу” не були сповне
ні правительством, він випустив поклик до земляків, щоб не платити 
податків і ні в чім не удаватися до начальства (бойкотувати його). Н і
чого з  того не вийшло, але членів союзного комітету засудили за се в 
тюрми та арештантські роти, й інші заборони пішли. Товариство для 
поширення грамоти закрили, засновані ним школи також. Заборонили 
газету; театральні представлення якутські перестали дозволяти. Багаті 
якути, що кривим оком дивилися на сей рух, збраталися з  начальством 
і помагали його гасити. Т а  поступові якути не тратять духу. Заснову
ють нове просвітнє товариство, другу газету на місце закритої.

Т ак  маленький народець серед далеких нетрів сибірських рветься 
до волі і світу.
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Обкладинка першого видання збірки: Михайло Грушевський. 
Про українську мову і українську школу. —  К., 1912. 

Художник В.Кричевський.



В сій книжечці зібрав я статті про українську мову і шкільну науку 
чи освіту, що друкував в газеті “Село” в роках 1909 і 1910, головно 
для читачів-селян. Чей стане в потребі. Питання сі —  про українську 
мову, школу й освіту не порішені в Росії досі, і довго ще про них при- 
йдеться змагатися й споритися, тож і гадки та звістки, подані в сих 
статтях, можуть придатися і сьому ділу послужити. Правда, статті сі 
писані з ріжних нагод і часом до тої самої справи і по кілька раз вер
таються, та тямущому чоловікові се не зашкодить. Такі нагоди повто
ряються і певно будуть повторятися, і сказане з їх приводу не раз ще 
матиме свою силу.
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Ш К ІЛ Ь Н А  М О ВА

Кождого разу, особливо під осінь, як починається наука в школі і 
виникають думки про школу —  сумні гадки наганяють вони.

З  школою в Росії недобре, особливо з  школою сільською, народною.
Мало тих шкіл, так що на всіх дітей не стає. Вчаться у них неба

гато, а якщо і навчаться, то і те часто забувають, вийшовши з  школи, 
навіть писати і читати не вміють. І по числу письменних Росія стоїть 
на однім з останніх місць поміж інших країв. А  між ріжними краями 
Росії Україна також належить до гірших, найменше освічених.

Причин тому є кілька: мало грошей іде на народні школи, мало про 
них дбають. А  головно через те так тупо в них наука йде, що вчать 
дітей не українською мовою, котрою дома говорять і котру одну тіль
ки добре розуміють.

Щ о-небудь незвісне, незнане можна розтолкувати тільки понят- 
ними, зрозумілими словами. Вчити добре можна тільки такою мовою, 
котру ученики добре знають і розуміють. Се кождий тямить і розуміє, 
і таке правило в шкільній науці, що вчити треба ученика мовою для 
нього зрозумілою. А  в народній школі на Україні не так. Прийде дити
на до школи. Учитель говорить до неї по-руському, вона в його ледве 
яке там слово зрозуміє. Т е, що він учить і толкує, вона ледве тямить. 
В книжці слів пребагато таких, що вона їх або не знає, або інакше 
розуміє. І так дітям мука, учителеві мука, а науки як кіт наплакав. П о
ходить дитина кілька років, поломить собі язика так, що воно ані по- 
нашому, ані по-руському. Ледве пише або читає, а по кількох роках і 
те забуває.

Чому ж  воно так, що на Україні не вчать дітей по-нашому, як тре
ба? А  тому, що ріжні пани кажуть, нібито руську мову, що нею дітей 
по школах вчать, наші діти розуміють як свою рідну, а селяни буцім 
самі не хочуть, щоб по школах їх дітей вчили українською мовою.

Щ об сього не було, передусім наші люди повинні казати при кож- 
дій нагоді всю правду, всякому панові чи начальству, що наука русь
кою мовою йде тупо, що діти її розуміють слабо, і що селяни хочуть, 
щоб дітей їх учили рідною мовою.

Треба, щоб учили в школі і руської мови, і добре вчили, але щоб 
навчали мовою рідною: тоді діти і всього іншого навчаться скорше і 
краще, будуть знати руську мову та не будуть мішати не знати по-яко
му своє з  руським.

Се наші люди повинні самі на кождім місці казати всім, щоб не 
клепали на них, мовбито вони самі не хочуть, щоб їх дітей учено рід
ною українською мовою.
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ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО УЧЕННЯ  
УКРАЇНСЬКОЮ  М ОВОЮ

В марті 1908-го року 37 депутатів Державної (Государственої) 
Думи подали такий законопроект*:

1) щоб по тих сторонах, де живе український народ, в народних 
школах учено українською мовою,

2) руської мови щоб учили обов’язково,
3) книжки до учення щоб були приладжені до розуміння дітей 

українських і до потреб тамошнього життя.
Сей проект закону підписало, як я вже сказав, 37 депутатів: свя

щеників, селян з України і інших. В осібній записці, доданій до зако
нопроекту, вони поясняють, чому вважають потрібним учення україн
ською мовою. П ри теперішній науці, коли на Україні вчать по школах 
руською мовою, темнота розвелася по Україні страшенна. М іж  україн
ським народом грамотних удвоє менше, ніж між народом великору
ським; в деяких губерніях українських між українцями ледве знайдеться 
один грамотний на десять душ; а як по котрих губерніях один грамот
ний на п’ять неграмотних, то се вже дуже багато. Т ак  підупав україн
ський народ, такий здатний, способний з природи своєї, що колись 
далеко вище своєю освітою стояв від народу великоруського (москов
ського) та дивував сторонніх людей своєю освітою й охотою до книж
ки та науки.

Чому так сталося, поясняє та ж  записка. Наука в народній школі 
може йти добре тільки рідною мовою, яку школярі добре розуміють, як 
свою. І коли почали заходитися по всій Росії коло шкіл, тому з п’ят
десят літ, то тямущі українці заходилися складати українські книжки 
для народних шкіл, щоб на Україні по школах вчити по-українському. 
Найбільші наші письменники тоді зайнялися сим. Славний український 
історик Костомаров збирав гроші на видання українських шкільних 
книжок; Куліш зложив дві граматки, більшу і меншу; сам Ш евченко 
видав малого українського букваря. Т а  не позволено було вчити по 
школах з  українських книжок. Вчили по-руському і з  руських книжок, 
а діти селянські тої мови добре розуміти не могли, і наука ішла через 
те тупо, і що навчалися, те дуже скоро забували; навіть траплялося, що 
вийшовши з школи за три або чотири роки, читати вже забували. А , 
крім того, зіставалися що називається без язика: бо по-руськи не мо
гли навчитися, а від своєї мови відставали, бо в школі їм казали, що 
то не мова, а так, мужицька говірка. І так забивали їм памороки, що 
на все життя відбивали охоту і до книжки, і до науки, і до всякого 
знання; калічили душу, а не вчили. Найбільш тямущі знавці шкільної
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науки в Росії, як Ушинський, барон Корф, Вессель, Водовозов розу
міли і показували на се, що від такої науки нема користі для народу: 
треба доконче вчити дітей рідною мовою, щоб наука добре йшла, зна
чить на Україні треба вчити по школах українською мовою. Інакше 
український народ не вийде з  теперішньої темноти, убожества й поне
віряння. Комітет міністрів, міркуючи про заборону української мови 
(1905), признав, що сі заборони не дають українському народові ви
йти з теперішнього упадку ( “препятствуют повышению нынешнего 
культурного его уровня”). Навіть духовне начальство побачило се, і 
коли духовенство Подільської єпархії удалося з  сим до Синоду, то 
Синод дозволив (в 1907 р .), щоб у сільських школах, де ходять укра
їнські діти, вчити і толкувати українською мовою; позволив учити укра
їнської мови в вінницькій школі, де вчать на учителів приходських шкіл, 
щоб ті учителі могли вчити дітей українською мовою, і шкільні книж
ки приладити для розуміння українських дітей.

О теє все пригадує записка депутатів, додана до проекту. Потім 
була звістка, що в думській комісії народної освіти зайшла мова про 
научання в народних школах, де вчаться діти не руські, і комісія при
знала, що в таких школах треба вчити дітей їх рідною мовою. Притім 
один з тих 37 депутатів, що підписали заяву про потребу научування 
українською мовою, професор Лучицький, нагадав особливо про научу
вання українською мовою в школах, де вчаться українські діти.
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Сповістили газети, що комісія Державної Думи для справи народ
ної освіти на нараді своїй признала, що по місцях, де живе люд нерусь- 
кий (инородческий), по школах мають учити місцевою мовою, “коли 
вона має письменство і літературу”.

Колись російське начальство не питало, чи люди мають на своїй 
мові письменство чи літературу, і заходжуючися вчити ріжних інород
ців по школах, не тільки що саме для них книжки складало, а навіть і 
азбуку укладало, як не було у них ніякого письменства, ні навіть азбу
ки. Тоді воно дбало про те тільки, щоб навчити того “инородца”, зро
бити його більш тямучим, освіченим, і не боялося, що з  такої науки 
“може вийти політика”. Знало, що навчити добре можна тільки рідною 
мовою, і для того казало вчити по школах рідною мовою, казало для 
того підучувати тих самих інородців на учителів, складати книжки, 
перекладати на їх мови Святе Письмо і інші книги, і навіть для того 
азбуки наново видумувати. Т ак  було, наприклад, років тому сорок або 
п’ятдесят на Кавказі: ріжні почтенні генерали, чиновники та духовні 
російські складали азбуки, книжки для науки, перекладали Святе 
Письмо, заводили науку на рідній мові для тих маленьких народів, 
котрих там на Кавказі без числа мешкає, а єсть такі, що всього того 
народу кілька тисяч. Був такий генерал, барон Услар називався —  так 
він, Боже ти мій милий, для яких тільки народів не наскладав азбук, 
словарців, книжок! Щ о ж, і для кількох тисяч варто потрудитися, щоб 
дати їм змогу вчитися, просвічатися, на людей виходити.

Тепер зачинають питати, чи є на тій мові письменство або літера
тура. Спитають, може, й нас. Ч и маєте на вашій мові письменство і 
літературу?

Маємо, панове депутати, досить маємо, і не з  учорашнього дня. 
Триста літ з  верхом минуло з того часу, як наші предки, побачивши, 
як наш нарід пропадає в темноті, без школи, без книги, заходилися 
просвічати його мовою рідною, зрозумілою, народною. Побачили, що 
українські діти вчаться по чужих школах —  польських, і, вивчившися, 
одвертаються од свого народу, гидують своєю мовою і своєю батьків
щиною, стають поляками. Побачили, як одкидаються од свого кореня 
і народу пани і всякі люди заможніші через те, що на нашій мові не
ма ніякої науки, нема у нашого народу ніякої освіти, ніякої культ ури  1

1 Культурою зветься все, що тичеться освіти і просвіченого життя: наука, пись
менство, школа, художницька штука всяка, добрий лад в житті людськім, товарись
кім.



386 ЗБІРКА СТАТЕЙ “ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ І УКРАЇНСЬКУ Ш КО ЛУ ...

Щ об тому запобігти, почали заводити школи, перекладати книги цер
ковні, Святе Письмо і всякі інші “на просту посполиту мову”, як вони 
її називали —  себто народну, якою сам народ говорить. Почали тою 
мовою складати вірші церковні, побожні і світські, комедії театральні і 
всякі книжки.

Особливо ж  з  кінцем X V III в., як Іван Котляревський так дотеп
но зложив народною українською мовою книжку про Енеєві приго
ди —  багато стало складатися віршів, представлень театральних і вся
ких оповідань українською мовою. Бо побачили, що то дуже гарно 
виходить. Гарні дуже вірші українські складав Гулак-Артемовський, 
оповідання писав Квітка. Ш евченкові вірші уславили його ім’я не тіль
ки між нашим народом, а і між чужинцями —  що славний дуже поет 
був. Потім були такі письменники славні, як Куліш, Костомаров, 
М арко Вовчок, Федькович; новішими часами гарні дуже повісті і опо
відання писали: Левицький-Нечуй, Панас Мирний, Кобилянська, 
Коцюбинський, Стефаник, Винниченко; чудові вірші писав Франко, 
Леся Українка, Самійленко, Олесь, Чупринка; театральні комедії і дра
ми писали Кропивницький, Карпенко-Карий, Старицький. І інших було 
багато дотепних і гарних письменників, якими не стид похвалитися і пе
ред чужинцями: їх писання переложені на ріжні чужі мови, чужі люди 
їх дуже похваляють. Книжок українських надруковано без ліку. Газет 
і журналів самих виходить до сотні по ріжних усюдах, в Росії і за гра
ницею. Є  журнали наукові, для самої тільки науки. У Львові і Києві 
є наукові товариства українські, які видають книжки про саму високу 
науку. Львівське товариство, давніше, вже більше як тридцять літ 
засноване, видало кількасот ріжних наукових книжок і дуже поважа
ється у вчених людей.

І наука всяка йде українською мовою —  як не в Росії, то за. гра
ницею. Перша граматика чисто народної української мови вийшла де
в’яносто літ тому* в Харкові (написав її Павловський). З  того часу рі
жних граматик українських, що вчать, як вірно говорити і писати 
українською мовою, вийшло кілька десятків. Словарів українських для 
тих, хто хоче знати, яке значіння має котре слово українське, також є 
багато. Є  словарі українсько-російські, українсько-німецькі, українсько- 
польські й інші. Недавно одержав нагороду від Петербурзької академії 
наук великий словар української мови, що вийшов три роки тому в світ. 
В 1848 р. заведено в Львівськім університеті кафедру української мо
ви* і літератури —  щоб, значить, один професор щороку вчив того. 
Потім такі кафедри заведено в університетах в Чернівцях і в Кракові 
(в Австрії); і в Росії зачали були по-українськи викладати в деяких 
університетах в 1906—1907 рр., та потім заборонено. У Львові тепер
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викладаються по-українськи такі науки: українська мова, українська 
література, історія українська і всесвітня, географія, право цивільне 
(гражданське), карне (уголовне), процедура судова, ріжні предмети 
церковні; а українці добиваються, щоб був цілий український універси
тет осібний у Львові, і, мабуть, незадовго того доб’ються. Гімназій та
ких, де вчать по-українському, в заграничних українських землях є те
пер дев’ять (у Львові дві, в Перемишлі, в Станіславові, Тернополі, 
Коломиї, Вижниці, Чернівцях і Кіцмані по одній); се все державні (ка- 
зьонні), а приватних (частних) —  щось вісім, та про них не говорю. 
Народних шкіл, де по-українськи вчать, сотні і тисячі є. В Росії вже 
шостий рік, як стало можна видавати українською мовою всякі книж
ки і газети; по благословенні Синоду виходить переклад Святого П ись
ма*, дозволено по церквах проповідувати українською мовою. Тільки 
за школою діло стало.

Маємо, панове депутати, всякого письменства і літератури україн
ської доволі! Постановляйте тільки скорше, щоб і у нас, в Росії, по 
школах учили українською мовою, народові до просвіщення дорогу од- 
кривали.
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Н Е  П О РО ЗУ М Н ІШ А Л И

Перший раз за всі роки пішла в Державній Думі з  приводу укра
їнської школи поважна розмова про український народ, про його по
треби і його мову. І як же немудро показала себе при тім більшість 
послів сеї третьої Думи! В комісії народної освіти признавали, що по 
сільських школах треба вчити рідною мовою, але українську мову до 
того не допускали. Коли один з  членів комісії рішучо поставив справу 
так, щоб у такім разі і на Україні в народних школах вчити по-україн
ському, то більшість членів виступила против сього —  бо, мовляв, 
українська мова не мова, а тільки “наріччя” руської мови; через те, ка
жуть, українських дітей треба вчити руською мовою.

Н у та комісія сього ще не рішала —  справа мала ще йти в Думу. 
А  в Думі тим часом велися балачки про українську мову, коли почали 
рішати, якою мовою мають вестися справи в місцевому сільському суді, 
що буде заведений на місце теперішніх волосних судів. І знов те саме. 
Починають говорити, що руський горожанин, підданий, значить, росій
ський, обов’язаний вміти по-руському. Кажуть, що українці і білору
си —  руські, то їм не треба своєї мови, і, мовляв, самі українці не 
хочуть своєї рідної мови, а хочуть руської. Т ак  говорив єпископ Холм- 
ський Євлогій —  дарма що на власні очі бачив, як холмські українці 
спольщилися саме через те, що не було там просвіти на рідній, укра
їнській мові. Сусідні з  Холмщиною галичани, живучи під польським 
пануванням, піднялися й просвітилися через те, що мали освіту на рі
дній мові —  і школу, і книжку, а холмські українці і під руською дер
жавою підупали без сього. Тепер клопочеться той Євлогій з  іншими, 
щоб Холмщину від Польщі відділити, щоб не польщилася. Відділити її 
і правильно було б, бо то земля українська, а не польська, тільки що 
то Холмщині поможе, як і далі українцям не буде спромоги просвіща
тися? Я к  поляки і інші народи матимуть польську мову в школі, і в 
суді, і в церкві, а українцеві все зась буде до своєї рідної? А  все за те 
тільки, що його мова до мови руської близька, подібна!

Українці і білоруси руським найближчі, як рідні брати. Своїми тво
рами збагатили вони руське письменство. Своєю працею і кров’ю під
несли вони Руське царство. З  того часу воно й стало велике, сильне і 
дуже, як українці до того царства приєдналися, —  не з  примусу, не 
силою, а своєю волею. Т о  за те, що вони найрідніші, —  мали б бути 
послідні? Н е мали б мати того, що матимуть інші, чужі? Т о  була б 
правда!

Вже в 1905 р. Комітет міністрів признав, що український народ з 
злиднів і темноти своєї не може піднестися через заборони та перешко
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ди українській мові. А  тепер знову наново треба те кождому тверди
ти? Українська мова —  не мова, кажуть; до руської подібна, кажуть. 
Подібна, та не та, —  одмінна і ріжна від руської. І руський суддя дуже 
часто українця в суді не розуміє, а українським дітям від учення в русь
кій школі не наука, а мука. А  що українська мова —  “наріччя” тіль
ки, що вона мужича мова, як деякі кажуть, то що з того? Одні ка
жуть, що мужича, що наріччя; а другі, котрі тямущі, кажуть, що мова 
правдива. Н а ній в Галичині в гімназіях і в університетах давно вчать 
всякої науки, не тільки що в народній школі. Т а  нехай яка там єсть, 
така єсть, а коли нею говорять десятки мільйонів українського народу 
в Росії, то треба, щоб тою мовою і вчили в школі, і щоб в суді нею 
можна було розмовлятися, чи прошеніе написати, щоб селянинові не 
тратитися останньою копійкою на адвоката.

Коли ж  то порозумнішають люди та таку просту справу второ
пають!
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Н Е  П О ЗВ О Л И ТИ !

Розійшлася звістка, що в комісії думській, яка займається справа
ми народної освіти, укладаючи проект закону про школи “інородчесь- 
кі”, таки не пропустили української мови. Київський депутат добивав
ся, щоб у школах на Україні по-українському учено, коли між іншими 
інородцями мають учити дітей їх рідною мовою. Але більшість членів 
комісії на те не пристала. Ухвалила, щоб рідною мовою вчили в губер
ніях балтійських і польських: щоб польською вчили між поляками, ла
тиською —  між латишами, естонською —  між естами. Потім згоди
лися розтягнути се на губернії литовські. Праві підтримали жадання, 
щоб і в школах між людністю магометанською вчили їх рідною мовою: 
між татарами —  по-татарському, між киргизами —  по-киргизькому, 
між черкесами або чеченцями —  по-черкеському або чеченському. 
Підтримали й домагання представника жидівського, щоб по-жидівсько- 
му вчили в школах для жидівських дітей “в черте оседлости”, себто в 
тих губерніях, де жидам позволено пробувати. Казали, що зробили се 
вони на сміх, щоб показати, до якої недоречності доводить правило про 
рідну мову в школі. Але українцям і на сміх не схотіли позволити. П о
ляки і литовці, латиші й естонці, татари й киргизи, жиди й армяни 
нехай мають свою школу, нехай їх діти вчаться рідною мовою. А  укра
їнцям та білорусам того не позволяти. Нехай далі морочаться з  незро
зумілою мовою руською. Нехай далі тратять марно роки шкільної на
уки й виходять в життя темними сліпцями, без знання, без освіти. 
Нехай нидіють в біді й темноті. Думським депутатам про се байдуже.

Правда, справа в комісії ще не скінчилася, пішла ще в повну Думу. 
Т а  по тім, що в комісії не можна було і від повної Думи сподіватися 
багато ліпшого. Знову почали говорити, що української мови нема, що 
єсть тільки один руський народ і одна руська мова, дарма що п[ан] 
найстарший міністр Столипін українців оголосив за інородців.

А  найгірше —  покликувалися на те, що українські селяни самі не 
просять української школи. Посилалися на ріжних земляків у Думі і на 
українських селян-депутатів, що у ній засідають. Доводили, що укра
їнські селяни не просять і не хочуть української науки в школі.

І се, кажу, було найгірше.
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К О Л И Ш Н Я  О С В ІТ А  І Т Е П Е Р ІШ Н Я  Т Е М Н О Т А

Буде тому двісті п’ятдесят літ з  лишком, за гетьмана Богдана 
Хмельницького, переїздив через Україну грек з  Сирії Павло з  міста 
Алеппо. Він дуже докладно описав сю подорож свою і що він бачив на 
Україні. Його рідна країна Сирія пропадала тоді в темноті, біді і нево
лі під пануванням турецьким. Україна ж  саме тоді визволилася з-під 
польського панування і жила по всіЗ своїй волі. Вигнали панів, забра
ли їх землі, самі вибирали собі попів, і учителів у школу, яких хотіли, 
собі присоглашали. Кажуть пани звичайно, що темні мужики не мо
жуть самі собі порядку дати. О тж е, той Павло саме тому дивується, 
які гарні порядки тоді €ули на Україні: як роботящо і розумно хазяй
нували люди, як дбали про бідних, калік і сиріт, як старалися про 
освіту. Дуже дивно було йому бачити, що тут усі діти письменні, на
віть дівчатка, навіть сирітки: “Вчать їх,—  каже,—  а не дають воло
читися без діла”. В кождім селі була звичайно школа, старалися про 
неї самі селяни, ніхто до неї не мішався. Вчили в такій школі мовою 
своєю, українською, а хоч не мудрі були ті учителі, проте було пись
менних, може й, більше, ніж тепер. Український нарід, як порівняти 
його до московського, приміром, був тоді далеко розумніший, освічені- 
ший, проворніший. З  України потім ціле століття находили на М осков
щину люди, що тут заводили школи, бібліотеки, вчили, писали і дру
кували. Довгий час всі вищі духовні в Московщині були з  українців, 
бо своїх учених там не було. Довгі часи Московщина жила українською 
наукою, поки своєї нарешті не розвела, працею та заходами тих же 
українських учених.

Так було двісті літ тому. А  тепер? Тепер навпаки. Тепер україн
ський народ задні пасе. Письменних на Україні, так гуртом узявши, 
буде чи не удвоє менше, як у московських сторонах. Україна стала 
одною з найтемніших сторін. Книжок, газет між народом розходиться 
незвичайно мало. Люди не мають поняття ні про що. Подивитися по 
всяких заводах, чи торгівлях, чи по школах та урядах —  більше там 
руські, поляки, німці, французи всяку справу ведуть, а наш чоловік на 
чорній роботі, бо невчений. Край багатий, родючий, дозвільний, а люди 
ледве живуть, в біді та темноті, та .тільки що про переселення думають.

З а  сі двісті п’ятдесят літ інші краї поправилися, покращали, про
світилися й збагатилися так, що й не сказати. А  наш край, наш народ 
зостався трохи не з  тим, що був, або й ще назад пішов. Зостався тем
ним гречкосієм, наймитом чорноробочим. Таке з  ним зробила панщи
на, наново на нього накинена. Людей від усяких справ відсунено, так 
що нічим не могли порядкувати: мовчи, не розсуждай, що прика-
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жуть —  сповняй. Д о того темнота, не було освіти. Ш кіл мало, а вчать 
непонятно, мовою руською. Люди відбивалися від своєї мови, а русь
кої не могли навчитися так добре, щоб нею орудувати і всякі руські 
книжки докладно розуміти; своєю ж  українською мовою привчали їх 
гидувати, мовляв, се мова мужицька, до науки не здатна. Т а  й укра
їнських книжок ані газет не можна було друкувати, ані тримати. І так, 
не маючи своєї освіти народної, народ наш за сей час стемнів, збіднів, 
самий останній став, хоч не обділила його природа ані розумом, ані по
няттям.

Треба з  того поправлятися; треба думати, щоб не пропасти. Крі
пацтво скасовано, от уже п’ятдесят літ. Помаленьку поширюється 
самопорядкування, більше права селянин має. Треба з  того користува
тися та й дальшого поширення доходити. Стало вільніше закладати то
вариства селянські та робітничі, крамниці, бібліотеки —  і з  того треба 
користуватися та їх поширювати. Стало можна —  вже от шостий 
рік —  видавати українські газети й книжки всякі; треба користати з 
того та ширити скрізь українську газету й книжку. Треба добиватися 
те, щоб по школах у нас учено по-українськи: треба про се скрізь і вся
кому нагадувати, бо інакше школа нічого не поможе освіті нашій. Треба 
горнутися до свого українського, заохочувати до нього, поширювати 
його всякими способами. Бо інакше як на своїй народній українській 
основі не стане наш народ просвіченим, не вийде з  теперішньої темно
ти, злиднів і пониження. Се вірно! Всі інші народи, які дійшли добро
буту, освіти, доброго ладу, дійшли тільки завдяки тому, що мали про
світу на своїй рідній мові. О т  багато говориться про малесенький народ 
фінський —  як він вилюднів за сто літ завдяки самопорядкуванню та 
своєрідній освіті і культурі. І наш нарід не іншою дорогою виб’ється з 
теперішніх злиднів, як тільки тримаючися свого, поширяючи освіту на 
рідній мові, а з  освітою доходитиме і всякого ладу і права.

Воно й тепер таки слідно, що поправляється на краще, де люди бе
руться до української книжки та газети. Нехай би тільки ширилися 
українські книжки й газети по всіх усюдах, аби скрізь коло того тяму
щі люди заходилися.
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Ш К ІЛ Ь Н А  С П Р А В А  В ГА Л И ЧИ Н І

Н а кождий рік галицька “Рада шкільна краєва”, себто шкільний 
совіт, що завідує народними і середніми школами Галичини (гімназія
ми, семінаріями учительськими, реальними школами і ін.), видає своє 
справоздання (отчет) і дає змогу придивитися до шкільного діла Гали
чини, хоч почасти. Кажу не зовсім, а тільки почасти —  тому що се 
справоздання не всі сторони шкільного життя освітлює однаково, а 
деякі навіть умисно зоставляє в тіні, а то ті саме, за які йде найзавзя- 
тіша боротьба в Галичині між українцями і поляками. Я к  вся адмініст
рація (казьонна управа), так і власть над школами в Галичині лежить 
у польських руках і в польську сторону вона все гне, та навмисно 
закриває такі сторони, де се виходить наверх. І в справозданні Ради 
шкільної про всяку всячину можна довідатися, тільки не про те, як ко
ристується з  школи і які вигоди має в ній народність українська, а які 
народність польська.

І так щодо народних шкіл довідуємося з  нового справоздання, що 
в цілій Галичині (разом у Східній, де живе більше українців, і в З а 
хідній, де живе більше поляків) було в 1908 р. всього казьонних шкіл 
українських, де дітей учать по-українськи, 2343, прибула против попе
реднього року 41 школа; польських було 2667, прибуло 92; німецьких 
25 —  стільки, як і торік; між українськими школами не було учення в 
тім році через недостачу учителя або поміщення в 91 школі, в поль
ських —  в 99.

В Галичині поляків, рахуючи разом з жидами (котрих при перепи- 
сях рахують до поляків), більше, ніж українців: по переписі 1900 р. на
раховано українців в цілій Галичині 3 міл[ьйони] 80 тис., а поляків ра
зом з жидами —  3 міл[ьйони] 982  тис.; направду українців буде трохи 
більше, ніж поляків. Виходило б, ніби школи як не зовсім добре, то 
все ж  таки досить справедливо розділені між українцями і поляками, —  
що нема кривди українцям. Кривда, одначе, єсть на ділі, тільки її за 
мовчує справоздання. Перше те, що школи з  українською мовою всі 
нижчого типу, звичайно однокласні; шкіл народних трикласних, чоти
рикласних і вищих нема українських, тільки польські. Є  українські гім
назії, є многокласні школи при учительських семінаріях, але тут гово
римо про народні школи. О теє перша кривда —  що польське 
начальство не попускає многокласних українських шкіл: як хоче котре 
село многокласну школу мати, то начальство радить громаді українсь
ку школу на польську обернути, і взагалі до того всякими способами 
призводить, щоб було більше польських шкіл, а українських менше. 
Друге те, що в українські школи назначають таких учителів або учи
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тельок, поляків та польок, що не вміють гаразд по-українському, і вони 
не можуть добре вчити в українських школах. Третє —  що начальст
во й інспектори шкільні кажуть учителям дужче налягати в українських 
школах на польську мову —  щоб діти вміли правильно говорити й пи
сати по-польському. Властиво, польська мова має бути необов’язкова в 
українських школах —  тільки для тих дітей, що самі схочуть; тимча- 
сом учать всіх, і дуже багато на неї часу тратять та не встигають до
бре навчити іншої науки. Було б краще, якби вчили німецької мови — 
державної (государственої), котрої потрібно і в війську (в солдатах), і 
як дитина піде до вищої школи, то мусить з неї здавати екзамен.

Правда, і з  тим всім таки українським дітям краще в галицьких 
школах, як у нас. Діти селянські в Галичині вчаться здебільшого таки 
по українських школах, вчать їх всього з українських книжок, толку- 
ють все мовою українською, для дитини зрозумілою, і їм там легше 
вчитися. Але по законам австрійським кождому народові мусить бути 
дана спромога, щоб діти його могли всякої освіти доходити своєю рід
ною мовою, а не мусили вчитися другої мови. Українці заселяють Схід
ну Галичину, і є їх тут далеко більше, ніж поляків1, —  українцям тут 
мусить бути дана всяка спромога просвіщатися на своїй рідній мові, по 
австрійським законам. Т ак  міркують галицькі українці і добиваються, 
щоб Раду шкільну [було] розділено: щоб осібна була українська шкіль
на рада для українських шкіл, а осібна польська рада для польських 
шкіл. Се для того, щоб польських учителів не назначали в українські 
школи, щоб не робили перешкод українській школі, не нагинали сило
міць українські громади у себе заводити польські школи, і таке інше.

Щ ороку галицькі українці зводять і в парламенті (Державній Д у
мі), і в Галицькім соймі велику боротьбу за те, щоб українських шкіл 
народних і вищих (учительських семінарій, гімназій й інших) було бі
льше, а окрім того закладають з  складаних грошей школи приватні (ча- 
стні), приготовительні курси для дітей, що кінчають школи сільські і 
хочуть іти до гімназій.

Бо порозуміли галицькі українці, яке велике діло, щоб народ мав 
школу добру на своїй рідній мові —  без сього не може бути він про
свіченим, заможним, щасливим. І через се завзято борються за школу 
і просвіту на своїй рідній, українській мові.

1 По казьонній переписі 1900 р. було в Східній Галичині 3 міл[ьйони] україн
ців, а 1 міл[ьйон] поляків, а на ділі було українців більше, а поляків менше.
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З А  У К РА ЇН С ЬК И Й  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т

Ми в Росії добиваємося народної української школи, щоб у ній 
українських дітей учили українською мовою. А  в Україні заграничній, 
в Галичині, українці добиваються вже українського університету, щоб 
українці мали свою осібну найвищу школу, де б усі науки викладалися 
українською мовою і українськими професорами; хочуть, щоб всякі 
наукові потреби українського громадянства задовольнялися українською 
наукою —  щоб українство жило своїм власним і повним життям.

Се діло важне, і кілька літ тому, як у Росії заносилося на свободу 
і розвиток, тоді і на російській Україні піднялося питання про україн
ський університет, або принаймні про викладання українською мовою 
деяких предметів з  українства (української мови, письменства, історії, 
права). П о деяких університетах (О десі, в Харкові) декотрі професо
ри зачали були викладати по-українському, а в Державній Думі укра
їнські депутати приготовилися поставити проект закону, аби по тих 
університетах, що на Україні, заведено кафедри українські —  щоб на
уки про Україну викладалися мовою українською. Т а  потім пішло все 
назад, виклади українські по університетах заборонено, депутатів укра
їнських в Думі не стало. Де вже думати про університетські науки! 
Коли б по-українському вчили в школах самих початкових народних, 
де вчаться діти, що по-руському не вміють. Т а  й того не хочуть по
зволити...

А  українці закордонні, котрі народні школи українські здавна 
мають, а новішими часами добилися і українських гімназій, добивають
ся тепер українського університету: щоб у Львові був осібний україн
ський університет.

Теперішній університет Львівський більше польський, ніж україн
ський. Властиво мав бути чисто український, бо поляки мають свій уні
верситет у Кракові, в польській частині Галичини. Тільки тоді, як про 
се діло йшло, в 1860-х роках, українці галицькі ледве починали вору
шитися після вікового упадку; учених людей між ними було обмаль, 
окрім священиків, майже нікого. Тому в Кракові університет цілий 
зроблено польський (перед тим і в Кракові, і у Львові, як і скрізь по 
Австрії, вчено мовою державною, німецькою, як у Росії російською), 
а у Львові тільки сказано вчити українською мовою кілька наук, котрі 
здавалися найпотрібніші. А  поляки, котрі тим часом велику силу взяли 
в Австрії, згодом так справу повернули, що позволено у Львівському 
університеті викладати як котрий професор собі хоче —  чи по-україн
ському, чи по-польському. Тоді стали вони проводити на всі місця в 
університеті своїх поляків, і в 1870-х роках уже й не було сливе про
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фесорів-українців —  окрім тих кількох українських наук, що ще дав
ніше були заведені. Так, захопивши університет, поляки українців на 
професорські місця не пускали і добивалися, щоб правительство при
знало університет за польський. Тоді українці стали домагатися, щоб 
їм заложено осібний університет у Львові. Посилалися на те, що по 
австрійським основним законам кождий народ, що в Австрії живе, по
винен мати всякі школи, так щоб можна було вчитися на своїй мові, не 
потребуючи вчитися другої мови. О тж е, добивалися по тому закону, 
щоб у Східній Галичині були українські гімназії скрізь, а у Львові 
український університет. Бо то наш край і нашого народу там більше 
понад усякий інший.

П ро університет така боротьба дуже завзята пішла вже тому біль
ше, як десять літ. Студенти українські бунтувалися, професори україн
ські подавали про се заяви і прошення до правительства, на вічах лю
ди домагалися університету, депутати добивалися в парламенті. Т а  
поляки, маючи велику силу, спротивлялися тому, бо не хочуть, щоб 
українці на свої ноги стали, свою освіту і науку мали. І так правитель
ство, слухаючи поляків, все ще ніяк не згодиться дати дозвіл і гроші 
на заснування осібного українського університету. Т а, мабуть, недале
кий той час, коли таки згодиться, бо дуже українці напирають —  
завзялися за свій університет дуже і не заспокояться, поки свого не 
здобудуть.
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П РО М О ВИ Л И

Втішно прийняло українське громадянство звістку, що в селі Тес- 
лугові Лубенського повіту (на Волині) селяни на волосному сході по
становили просити, щоб у їх волості замість теперішніх церковних шкіл 
одкрили школи з українською мовою, де б дітей учили по-українсько
му. Потім і на повітовому з ’їзді в Дубні се ж  бажання своє чи про
щення теслугівські селяни поновили.

Здається, невелика річ, і чого б тут тішитися з  того українцям по 
цілій Україні та похваляти теслугівців? Бо ж  відома річ, що тямущі се
ляни й по інших сторонах та селах розуміють, що наука українською 
мовою в сільській школі ішла б далеко легше і спорніше, діти і читати 
та писати научувалися б скоріше, і всяку науку переймали б краще, 
коли б її викладали рідною українською мовою, та й руську мову за 
тямили б певніше, якби їх научувано її мовою зрозумілою, українською. 
Книжка, газета, учебник, наука шкільна —  все се для селян повинно 
бути по-українському, щоб було зрозуміле і діло своє сповняло. Се, ка
жу, тямущі селяни розуміють скрізь. Н е раз опитувано селян про се і 
здебільшого селяни, котрі тільки не одцуралися свого життя селянсько
го, однодушно кажуть, що треба їм української науки, української 
книжки, української школи. Але що ж? Начальство їх про те не пи
тає, а вони мовчать, самі не кажуть, чого хочуть, чого їм треба, щоб 
вийти з  теперішньої темноти та злиднів. А  ріжні люди тому й раді. Я к 
тільки мова зайде про те, щоб селянам дати школу українську —  зараз 
вони в одну душу заводять: “Селяни, —  кажуть, —  мовчать”; “селя
ни того не просять”; “селяни з руської школи і науки вдоволені, укра
їнської не хочуть”. А  от якби таких теслугівців на Україні було біль
ше, було б інакше. Н е говорили б за наших селян ріжні панки, що 
буцімто селяни української мови не хочуть, і їм не треба її.

Воно хоч і кажуть, що слово —  то срібло, а мовчанка —  золото, 
одначе, се не завсіди буває правда. Недурно і так кажуть: теля не реве, 
корова не чує. П оки селяни самі про свої потреби і бажання не гово
рять, хто буде за них одгадувати?
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З А  С Л О В А  І БУКВИ

У нас невесело. Щ е в свіжій пам’яті стоять утрати стількох корис
них робітників на ниві українського життя, закриття “Просвіт”, ріжні 
кари на українське слово, на українські газети, провал закону про 
навчання українською мовою в народних школах, а в закордонній Ук
раїні —  кривава боротьба за університет, справа катування українських 
дітей по школах за українську мову і нечувані бурі в Галицькім соймі.

Але там —  се бурі народні, там боряться проти недолі, там висту
пають всім народом для здобуття кращих порядків життя, кращих за
конів. Там зараз на кожду кривду відповідає ціле громадянство —  від 
послів парламентських чи соймових почавши і до селянських віч і збо
рів. В кождій хвилі нарід, селяни обзиваються до своїх провідників і 
представників, то покликаючи їх, аби пильнували справи народної, то 
заявляючи свою однодушність з  ними. Люди рвуться до праці, до бо
ротьби, щоб запевнити краще життя своїй землі, своєму народові, і на
дія на кращу будучину України витає над ними. У нас же —  понура 
мовчанка, тиша і знеохочення, немов навколо безнадійно хорої людини. 
Мовчить наш нарід, мовчать його представники в Думі, немов серед 
порожньої пустки лунають голоси, що підіймаються за право нашого 
народу. Де-не-де, зрідка, тихо і несміливо пролунає селянський голос 
за своєю мовою, за своєю школою, за правом вільного розвитку на
родного. Сі одинокі голоси никнуть, і вороги нашого народного життя 
нахабно кричать, що наші жадання —  се наші видумки, що їх видумує 
кілька людей, а селянство українське не хоче української книжки і га
зети; не бажає, щоб дітей українських по школах вчили рідною укра
їнською мовою; і не хоче того, аби в церкві, чи в суді, чи в уряді ( “при- 
сутствии”) були люди, які могли б розмовитися з  ним українською 
мовою і відповісти йому тою ж  зрозумілою для нього мовою.

Т ак  відзивався недавно в Думі гр[аф] Бобринський на слова київ
ського депутата, коли той домагався, щоб у народних школах на Украї
ні вчили мовою українською. Щ об збити його слова, Бобринський по
казував, що багато є українців у Думі, а не домагаються української 
школи. Т ак  відзивалися і перед ним ріжні пани, як здіймалася мова про 
українське слово. Говорили, що українські селяни не приймають ниніш
ніх українських книжок і якшвидше хочуть спекатися своєї української 
мови та набратися панської. Але кождий розумів, що таке говорять 
вороги українського життя, українського слова, і так і приймав се. Т а 
доводиться часом почути подібну мову вже нібито й не від ворогів, а 
від людей, які вважають себе прихильниками українського слова і са
мі, мовляв, хочуть працювати для розвою українського життя.
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Страх нібито вони щирі до українства і до українського слова, тіль
ки, бачите, не приймає їх душа теперішньої мови української, якою в 
українських книжках і газетах пишуть: не Ш евченківська се мова, а їм 
треба, щоб і книжка про годування телят, і фізика, і підручник діло
водства в товариських крамницях —  все не інакше було писане, як мо
вою Котляревського, Квітки або Ш евченка. Інший знову конче хоче, 
щоб такою мовою писали, як у його сторонах, на його хуторі говорять. 
І знов найчастіше посилаються на селян: мовляв, не за себе кажуть, але 
от селяни сих книжок і газет не приймуть, бо не зносять теперішньої 
мови або правописі, котрою вони друкуються. Одні бідкаються, що се
ляни, привикши в школі читати з  ь  і ы, не втнуть теперішніх книжок 
без сих букв, і радять писати давнішою казьонною правописсю. Інші 
знов остерігають від галицької правописі: що селяни наші не знесуть 
книжок таких, де ся пишеться осібно. Треті знову вишукують ріжні 
“незрозумілі для селян” слова, яких селянин, мовляв, не може знести і 
тих книжок не прийме. І так збивають та відстрашають людей та сіють 
неохоту і розтіч між українцями. Н е тільки якісь темні писачки, а й та
кі газети, що хочуть напереді українського життя стояти, —  і ті за 
мість дбати про поширення розумних, правдивих гадок, часто займа
ються найстаранніше отакими баламутствами правописними та 
язиковими, отими усобицями за ся та ї, та й ще удають, ніби вони за 
селян се так говорять.

А  се все неправда, ніби селяни вважали так дуже на те, чи і чи ї 
пишеться, і чи ся стоїть при слові, чи окремо. Два роки видавали ми 
“Село” умисно правописсю посередньою між тою, яка уживається в 
українських газетах в Росії, і тою, якою пишуть в Галичині в школах 
і у всяких виданнях (тою ж  правописсю друкуються видання наукових 
товариств українських у Львові і в Києві і наш найбільший і найстар
ший журнал “Літературно-науковий вістник”); а календар “Села” на
р. 1911 надрукований був правописсю галицькою —  такою, як отся 
стаття написана. Робилось се умисно, аби читачі не прив’язувалися слі
по до якоїсь одної правописі, а розбиралися в усяких, і справді, читачі 
на тім не спотикалися. Були за сі роки передплатники-селяни і в П ол
тавщині, і на Поділлі, і в Херсонщині, і на Поліссі, було багато лис
тів від них: часом дякують, часом просять про те і те написати, часом 
на щось показують, але не бувало таких, щоб жалілися, що не так в 
газеті пишуть, як у їх селі говорять, або не так виписують яке-небудь 
слово, як вони привикли. І се діло зрозуміле. Селяни не діти, щоб ба
витися якимись крапками над і, або тим, як писати жшпє чи життя. 
До часописі української чи до книжки беруться селяни найрозумніші, 
котрі хоч до високих шкіл не ходили, але всяке діло потраплять зрозу
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міти не гірше від якого пана з  ґудзиками. І вони дуже добре знають, 
що як нема двох лиць людських зовсім однаких, так і мов: кождий чо
ловік говорить хоч трошки одмінно від іншого, а село від села; а як 
слова неоднаково вимовляються, неоднаково й пишуться. Книжки й 
газети виходять для цілої України і не можуть потрапляти під те, як 
говорять в тім чи іншім селі чи околиці. Н е можуть і писати мовою 
Ш евченка та Котляревського про кооперацію чи хороби худоб’ячі, бо 
ні Ш евченко, ні Котляревський про те не писали; та й мова не стоїть 
на однім місці: за п’ятдесят або сто літ і в мові, як і в житті, настають 
великі зміни. А  вже зовсім марна річ сваритися про те, чи писати зд а 
єт ься  чи здаєт ь ся, зявивсь  чи з ’явивсь, пять, пьят ь чи п’ят ь, ніс 
чи ніс. Якби у нас була одна школа українська, вона б усіх призвичаї
ла до одного; а тепер ті, що в російських школах позвикали до росій
ського письма, звикли бачити ся разом з словом, а в інших слов’ян
ських мовах ся пишуть осібно, і коли в галицьких школах і книгах 
такий звичай повівся, чому б цуратися такого писання? А  в кождім ра
зі нема чого споритися і кидати книжками через те, що там не так ся 
пишеться абощо, та ще й на селян посилатися.

М и за  сі два роки набрали міцного переконання, що селяни наші 
далеко розумніші, ніж про них ріжні пани думають. Вони тямлять, що 
справа народної освіти, народного добробуту, розвитку народного —  
справа занадто велика і важка, аби спиняти її теревенями про слова і 
букви. М и певні в тім. Але добре б було, щоб селянство наше не зі- 
ставалося мовчазним свідком того, що за них і про них правлять ріжні 
пани. Треба, щоб воно голосно відзивалося, коли за нього говорять 
таке, нібито воно не бажає собі української школи, української освіти, 
не любить українського слова, української книжки, або що воно огля
дається в них за мовою свого хутора, чи за якимись привичними бук
вами. І треба, щоб селянство наше самим ділом показувало, наскільки 
цінить українське слово, українську книжку, українську газету.
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В Е Л И К Д Е Н Ь

Великдень —  світле і радісне свято життя!
З а  давніх часів, коли не було теперішньої християнської віри, люди 

справляли свято весни. Раділи, що тепло, сонце, життя знов бере гору 
над холодом, зимою, смертю. їм здавалося, що то знову вертає на зем
лю якесь божество життя, урожаю, радості, що було десь у неволі, у 
злої чарівниці-зими, а та панувала без нього і нищила все живе —  
чоловіка, звіра і рослину, сіяла пітьму, холод і загибель. І раділи, що 
знов воскресає природа, і життя та радість беруть гору над смертю і 
смутком. І справляли гри, танці, співали і веселилися —  як ще й досі 
справляються й у нас на Україні ріжні гри та забави на великодніх 
святах.

Потім прийшла християнська віра, і на час тих весняних свят по
ложила свято воскресіння Христового, побіди життя над гріхом і смер
тю, довершеної любов’ю до чоловіка, що гору взяла над муками і смер
тю, і визволила чоловіка з вічної тьми смутку і неволі. І покликала весь 
світ хрещений веселитися в той час —  багатих і бідних, сильних і убо
гих, праведних і грішних, на пам’ять побіди над смертю людською, 
довершеної любов’ю до людей. “Де твоє, смерте, жало? Д е твоя, аде, 
побіда?” Д е вона перед силою любові людської, що наступає на смерть, 
не жахається ні смерті, ні страху смерті.

І ми веселимось. Веселимось побідою любові вселюдської над все
людською смертю і побідою життя нашого народного над темнотою і 
смертю, страхом і неволею. С я побіда теж здобута любов’ю великою 
до свого народу, що не повірила ворожим голосам, які віщували йому 
смерть неминучу, і не побоялася зневаги, кари і муки, розвіяла ті моро
ки смерті й неволі, що були обсіли наш нарід.

Сто літ тому всі думали, що наш нарід вже доживає останні дні і 
завмре дуже скоро і неминуче. Чоловік, що надрукував першу грама
тику народної української мови, толкував се тим, що треба записати сю 
півмертву мову, поки вона зовсім не вигибла. Бо як би, здавалося, 
могла б вона жити, коли її відцуралися всі премудрі і сильні, началь
ства і власті, і зісталася вона в устах самого убогого селянина? А  вона 
з того часу не вмерла, а розвинулася пишно, напрочуд викохана любо
в’ю до свого народу темного і убогого, до своєї землиці рідної.

Перемогла та любов убожество і страх і відігнала смерть від нашо
го народу. Ж иве він і жити буде вовіки.
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Р О С ІЙ С Ь К А  А К А Д ЕМ ІЯ  Н А УК  
П РО  У К РА ЇН С ЬК У  М ОВУ

Ріжні люди, українству ворожі, часто балакають пусте, нібито 
української мови нема, її видумують тільки деякі “сепаратисти”, себто 
такі, мовляв, що хочуть Україну від Росії відділити. Інші знов скла
дають на поляків, немовбито поляки українство на злість руським ви
думали. Інші кажуть таке на Австрію, що то вона підтримує українців 
против Росії; інші на Германію, на пруссаків, що то вони спомагають 
український рух. Ріжно брешуть, не вважаючи на те, що пани польські 
перші в Росії почали доносити на українців, що вони бунтують селян, 
і за кордоном наші брати-українці з  поляками ведуть найтяжчу бороть
бу, а австрійське правительство здавна тримає з  поляками, і з  ним теж 
українці-галичани борюкаються тяжко. А  від пруссаків тільки всього 
тої помочі, що туди йдуть люди з Галичини на заробітки —  кривави
цею “прусські марки” заробляють. Але брехуни брешуть; кажуть: бре
хати —  не ціпом махати.

Т а  нехай брешуть; але супроти їх брехень цікаво послухати, що 
кажуть про українство самі люди руські, учені і поважні. О т недавно 
вийшла книжечка: “Императорская академия наук. О б  отмене стесне- 
ний малорусского печатного слова” (Петербург, 1910)1. Т ут надруко
вано те, що російська академія наук Петербурзька відповіла в 1905 р. 
на запитання Комітету міністрів, коли той почав радити над скасуван
ням заборон українського слова.

Комітет міністрів тоді сам міркував, що заборони, видані на укра
їнське слово —  щоб не друкувати українських книжок, шкодять наро
дові, тому що —  як сказано там —  сі заборони значно затрудняють 
розповсюдження корисних відомостей серед людності малоруської 
(української, значить). Такі відомості могли б ширитися через видаван
ня книг мовою, зрозумілою для селян, а так заборони не дають селян
ству піднятися над теперішнім низьким рівнем культурним —  не дають 
вийти з  теперішньої темноти, значить. Щ об сю справу якнайкраще 
збагнути, порішив Комітет міністрів вдатися ще за відомостями до уні
верситетів у Києві і Харкові, до київського генерал-губернатора, і до 
російської Академії наук у Петербурзі. Всі вони відізвалися, що вва
жають заборону українського слова шкідливою і нерозумною і подали 
голос за те, щоб заборони ті зняти. Т ак  сказала і Академія наук. Вона 
зложила осібну комісію з семи членів Академії, з  ріжних наук і з  ріж- 
них народностей, а найбільше з  самих руських. Комісія широко вило
жила свої гадки про початки і розвій української мови, про українське

1 Коштує 25 коп., продається у всіх українських книгарнях.
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письменство, про заборони, які на нього видано, і що з тих заборон 
вийшла одна шкода не тільки для українців, але для цілої держави, і з 
того виводила вона, що ті заборони треба зняти і дати українцям повну 
свободу і спроможність розвивати своє письменство, науку і штуку 
(искусство), своє життя громадське. Академія згодилася з  гадками 
комісії й переслала записку Комітетові міністрів, від себе додавши, що 
вона вважає потрібним, аби українці мали таку ж  можність на уживан
ня своєї мови, як і великороси —  “малорусское население должно 
иметь такое же право, как и великорусское, говорить публично и печа
тать на родном своем языке”.

Сі гадки Академії мають велику вагу і по нинішній день, коли за 
борони з українського слова знято новим законом про друкування (що 
видано 1906 р.). Академії наук існують по всіх краях, аби в них зби
ралися найученіші люди, розвивали науку і в усяких справах наукових 
могли дати певну, основну, поважну гадку. Російська академія, засно
вана двісті літ тому назад царем Петром, складається з  найбільших 
учених руських, які затверджуються на своїх урядах правительством, 
мають від нього платню, щоб займалися науковими справами; україн
ців між ними нема. Тому-то, кажу, голос Академії має особливу вагу, 
коли вона уступається за українством.

Признає вона, що українська мова єсть, що се мова осібна від 
руської, або правильніше сказати —  великоруської. Каже, що її ніхто 
не видумав, а вона існує так само віковічно, як і великоруська, і спи- 
нювати українців та не давати їм змоги розвивати своє письменство, 
освіту й науку не тільки несправедливо, але й для самого народу русь
кого і Російської держави шкідливо. І тут уже ніхто не може сказати, 
що се видумують самі українці або їх приятелі. Члени Академії самим 
російським правительством потверджені і на руській службі состоять, 
від українства далекі, люди учені й всіми поважані —  вони, видко, не 
з приязні, не по-свойству чи кумівству, а по правді сущій кажуть, так 
як з діла самого виходить. Тим-то добре, що ту записку Академії 
1905 р. пущено в світ. Вона в 1905 р. була видрукувана для членів 
Академії тільки та для начальства і в світ не пішла; був, правда, тоді 
ж виданий український переклад її1, але тепер вона сама, за дозволом 
Академії, випущена в світ, і своїми доказами замикає роти всім, хто 
видумує ріжні нісенітниці на українців і українську мову.

О т ми й придивимося тому, що каже Академія про українську мову 
і мову великоруську та як вона збиває гадки тих, які кажуть, нібито мо
ви української нема, а єсть тільки якась говірка, а мова одна —  руська.

1 Петербурзька академія наук у справі знесень заборони українського слова (за
писка Академії з додатками), ціна ЗО коп.
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М О В А  У К Р А ЇН С Ь К А  І Р У С Ь К А

Переглядаючи справу українську на запитання Комітету міністрів, 
Академія наук головно уважала на два питання, тому що про се гово
риться часто невірно і баламутно:

Перше —  чи правда, що українська мова —  якась нова вигадка 
українців?

Друге —  чи правда, що руська мова, котрою вчать у Росії, —  се 
мова, спільна і великоросам, і українцям, “общеруська”, як-то кажуть, 
має служити за рідну мову їм обом однаково, і нема через те, мовляв, 
причини, щоб українці розвивали свою українську мову, нею писали, 
друкували, учили?

О тж е, насамперед пригадують на се, що українська мова не новина. 
В найдавніших писаних книгах, які тільки маємо —  з X I віку, тому 
800  літ і більше, як Ярославові сини в Києві панували, вже добре вид
но, що неоднакова була мова на Україні і в великоруських північних 
сторонах. Писали тоді книжною, слов’янською мовою, домішуючи з 
народного говору, і видко, що інший він був в українських сторонах, 
інакший у великоруських. З  часом та народна мова все більше відмі
нялася, кожда в свій бік, і все менше ставала схожа між собою, і так 
виробилася теперішня українська мова і теперішня великоруська, що 
інакше звуть руською, московською, або кацапською. Українська мова 
така ж  стара, споконвічна, як і великоруська.

В найстарших часах ті дві мови не тільки були ближчі між собою, 
але і до тої книжної мови, якою тоді писано. Вона була досить близь
ка і зрозуміла народові чи в Києві, чи в Новгороді, і народна мова і 
там, і тут не так далеко ще від неї відбігала, як потім. Але дедалі на
родна мова все більше відбігала від сеї книжної мови, кожда в свій бік. 
Книжна мова силкувалася держатися вірно-своїх старих церковних 
взірців, а народна відмінялася. І так великоруська мова народна все 
більше ріжнилася і від народної української мови, і від своєї книжної, 
яка уживалася у тих сторонах. Через те книжна мова ставала все 
менше зрозумілою для народу. Ся стара книжна мова зісталася в цер
ковнім уживанні (мова церковна, слов’янська); в письменстві ж, при
значенім для народу, та всякім діловодстві для зрозумілості починають 
писати мовою, зближеною до народної, на Україні —  до української, 
в великоруських сторонах —  до великоруської.

Н а Україні така нова українська книжна мова починає свідомо ши
ритися в X V I віці, в Великорусі так само, і ще скоріше. Правда, і тут, 
і там учені люди (з  духовних особливо) довго тягли до старої церков
ної мови та вважали, що тільки нею годиться писати про поважні речі.
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Та живе життя все-таки брало перевагу над мертвою церковною мо
вою, народна мова входила все більше в книжне уживання, і заноси
лося на те, що поруч старої церковної мови розвинуться дві живі на
родні літературні (письменські) мови —  одна великоруська, друга 
українська. Т ак  воно б і сталося напевно, і не було б ніяких теперіш
ніх суперечок, чи бути українській мові, чи ні. Т а  зайшли перешкоди, 
які припинили розвій літературної, письменської української мови.

Доля неоднаково служила мові українській і мові великоруській. 
Великоруській було легше. Великороси мали свою державу, мали повну 
змогу розвивати свою мову і письменство. Українці жили під Польщею 
і було їм з  тим далеко тяжче. Але ще тісніш стало українській мові, як 
українську церкву піддано московському патріархові, після того, як 
Україна з ’єдналася з  Москвою. Московське духовенство завело цензу
ру над українськими книжками, а далі від царя Петра почалися забо
рони —  заборонено друкувати книжки українською мовою, а в школах 
українських почали заводити великоруську мову. Т ак  ото саме тоді, як 
великоруська мова за царя Петра стала входити все в ширше уживан
ня письменське, літературне, шкільне, а стара церковна мова зостава
лася в уживанні тільки церковнім, разом з  тим припинено розвій книж
ної української мови. Заводжувано всякі російські порядки на Україні, 
і з ними великоруська мова стала все більше поширюватися на Вкраї
ні, а книжна українська мова мусила завмирати.

Правда, не вигасла в українцях любов до своєї мови. Супроти нової 
книжної мови, яка заводилася на Україні, а була, як бачимо з  того, зо 
всім не “общерусскою”, а книжною великоруською, українці далі роз
вивають свою народну мову. Складають нею вірші, пісні, комедійки; 
але в світ те не виходило, не друкувалося. Тільки з  кінцем X V III в. 
стали появлятися перші друковані книжки українською мовою. Але ви
ходило їх мало. Коли ж  з  1850-х років українське письменство стало 
ставати на ноги, начальство задумало силою стримати його розвій, щоб 
великоруська мова панувала. Т ак, 1863 р. видано першу заборону на 
українські книжки, а 1876 р. вийшов указ, що майже заборонив зовсім 
українську мову, і був скасований тільки р. 1906.

Академія наук в своїй відповіді супроти тих заборон стверджує: 
що так звана “общерусская” мова не спільна мова великорусів і 

українців, а мова великоруська (с. 26 );
що поруч із нею зовсім “законно и естественно” з  давен-давна роз

вивалася літературна українська мова (с. 28);
що великоруська літературна мова не могла вдоволити українців і, 

не вважаючи на заборони, українська літературна мова розвивалася да
лі (с. 29 і 42);
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що всі заборони української мови тільки шкодили народові, його 
освіті і розвоєві (с. 40 ).

Велико важать сі виводи російських учених против всяких видумок 
на українське слово і українство. Сміло можна посилатися на них, ко
ли приходиться споритися з  сими видумками.
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М О В А  П А Н С Ь К А  І М У Ж И Ц ЬКА

Коли заходить мова про учення дітей українською мовою, люди, 
котрі тому противляться, часто посилаються на наших селян. Кажуть, 
мовляв, наші селяни самі не хочуть того, щоб їх дітей учили україн
ською мовою, а хочуть мови руської. В тім є трохи правди, а більше 
неправди. Трохи правди є такої, що справді часом можна почути щось 
подібне від селянина такого, котрий не розчовпав гаразд, в чім діло, 
або такого, що притьмом хоче одрізнитися “од мужиків”, бо вже собі 
пузо наростив мужицькою працею. Але на одного такого знайдеться 
десять або двадцять таких, які, розміркувавши, в чім діло, таки ска
жуть не вагаючися, що треба, аби дітей учено по-українському. І через 
те я й кажу: далеко більше неправди, ніж правди в таких словах, не
мовбито самі селяни не хочуть української науки в школі. Н е раз уже 
роблено такі спроби в ріжних місцях і в ріжних часах: розсилано лис
тки з  запитаннями або розпитувано селян, як вони про се думають. 
І виходило так, що дуже мало знаходилося таких, які б казали, що 
треба дітей по селах наших учити по-російському, а не по-українсько
му. А  більшість усе казала, що треба українських дітей учити по-укра
їнському.

Ті, що не хочуть українського вчення, звичайно міркують так: 
українська мова —  мужицька мова, з  нею нема нікуди ходу. Панських 
дітей будуть учити по-панському, а мужицьких дітей по-мужицькому, 
так панським дітям буде скрізь дорога, а мужицьким дітям нікуди. Тим 
і лякають часом наших селян деякі людці, що, мовляв, їм не треба слу
хати тих, хто каже, що дітей треба вчити по-українському. А  тимчасом 
кажуть таке тільки з нерозуміння, або умисно дурять несвідомих 
людей.

Хіба ж  хто каже по-українському вчити дітей на те, щоб по-русь- 
кому не вміли? Зовсім ні! По-українському вчити треба на те, щоб діти 
науку ту легше розуміли, краще і легше навчалися всього, чого їх учать. 
Якби вчили по-українському, з  української книжки та як учитель теж 
все толкував би по-українському, як діти говорять, тоді діти наші вся
кої речі могли б скоро і легко навчитися —  чи читати, чи писати, чи 
рахувати. І по-руському розуміти і говорити, читати та писати навча
лися б легше: скорше і краще навчилися б, якби вчили їх, толкуючи все 
українською мовою. Руської мови, розуміється, треба вчити, се вже не 
раз ми казали. Вміючи добре по-українському читати і писати, діти і 
по-руському добре вмітимуть. Н е будуть калічити, як тепер, мішаючи 
на сміх українське з  російським. І буде дитині такій всяка дорога від
крита, і наука їй дасться легше, і буде та наука краща, міцніша. Бо
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буде у дитини основа: добре знання читання і писання на своїй мові. 
А  як сеї основи не має, себто не навчиться добре і правильно по-своє
му читати й писати, то трудно навчитися іншої мови. Н е те що сіль
ські школярі, а навіть ті українці, що покінчили високі школи, звичай
но не говорять добре по-руському, коли не вміють добре своєї мови і 
не відріжняють її від великоруської; прирождені росіяни зараз пізнають 
такого по мові і посміхаються з  нього. А  що ж  казати про сільського 
школяра?

Тепер по школах на Україні вчать по-руському. І що ж  доброго? 
Я ка з  того селянській дитині користь і дорога? Гірше, як тепер, то вже 
певно не може бути. Мало діти навчаються, а й те скоро забувають. 
Від свого відстають, бо їх навчають, що то мова мужицька, нікчемна. 
По-російському не можуть навчитися добре. Читають і говорять по- 
руському навгад: одне слово попаде, друге невпопад. Прочитає —  не 
зрозуміє добре або щось наздогад придумає. Скаже —  тільки сміх 
людям.

О т і набрався панської науки! Був мужиком, а тепер, може, в город 
між пани у двірники поступить. Тільки й дороги з панською мовою і 
наукою.

А  тут же під боком наші брати —  українці в Галичині з  тою му
жицькою мовою всяку науку проходять. Ч и в гімназії, чи в семінарії 
учительській, чи в університеті: вчать по-українськи, українською мо
вою. І не шкодить те їм, що вона, мовляв, мова мужицька.
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Р О ЗУ М ІЮ Т Ь

Буває часто, як зайде мова про те, що треба б у школі по-україн
ському вчити, або щоб у суді судді розуміли по-українському і вміли 
розпитатись у селян про діло або інше таке, то дуже часто на те ріжні 
панки, до українства неприхильні, починають казати, що се не по
трібно.

Кажуть вони, що українські селяни нібито й по-руському все дуже 
добре розуміють. Се, мовляв, одна мова —  руська і українська, тобто 
властива мова руська, а українська —  отак собі казна-що, говірка така, 
що люди неписьменні не вміють добре руською мовою балакати, то й 
калічать собі.

О тже, добре написав на се недавно в петербурзькій газеті “Речь” 
наш письменник М одест Левицький, і там вияснив, яка то брехня; дур
не балакання, що нібито українець, не вчившися, все розуміє по-русь
кому, а руський —  по-українському. В українській мові є багато слів, 
яких нема зовсім у руській, і навпаки —  є багато руських слів, зовсім 
незрозумілих українцеві. О т, наприклад, українські слова: тиждень, рік, 
вага, злидні, гай, крам, хвиля, кут, хист, борошно, рушник, труна —  
самі звичайні українські слова, а їх в руській мові нема, і їх руський не 
розуміє, а таких слів є сотні й тисячі.

Потім є багато слів однакових або подібних, котрі зовсім що інше 
значать в українській, а що інше в російській мові. По-нашому ось —  
от, а по-російському вісь; по нашому люлька, що курять (трубка), по- 
російському в ній дітей колишуть (колиска по-нашому); по-нашому 
луна —  відгомін, а по російському місяць; по-нашому шар —  верст
ва, поклад, а по-російському кругла куля; по-нашому дурно  значить 
безплатно, безкорисно, по-російському лихо; по-нашому дивит ися  зна
чить глядіти, по-російському дивуватися; по-нашому заноза  у ярмі, по 
російському скалка, як хто заскалить собі руку тріскою; по-нашому 
орати землю, а по російському орати значить кричати; по-нашому ро
жа —  се квітка, по російському значить пика; по-нашому питати  
значить розпитувати, по-російському значить чоловіка на муку, на тор
тури брати. Багато таких слів.

Або знов є подібні, що теж неоднаково значать: по-нашому, на
приклад, уст ав  —  підвівся, або прокинувсь, по-російському устал зна
чить утомився; по-нашому гніт  у свічці або лампі, по-російському 
гнет —  як щось притискають; по-нашому лис —  звір, по-російсько
му —  лисий чоловік; по-нашому багат т я  —  огонь, по-російському —  
тільки багатство; по-нашому весілля, по-російському всяке веселля, ве
селощі. І от як почне наш чоловік наздогад шукати в якійсь російській
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книжці чи мові, або руський в українській, так там такого дошукаєть
ся, що й не снилося.

Дуже тому докладні приклади подані в тій статті М.Левицького, 
які то з  того виходять помилки в суді, і в церкві, і в школі. Читає хло
пець у школі: “М ал золотник та дорог”, —  думає, думає й каже: “Се 
значить, що мав злота на дорогу”. Або: «В лавке было два цыбика 
чаю”, “цыбики” значать ящики», —  толкує учитель по-руському ж 
таки; хлопець міркує: “Н а лавці було дві ящірки”. Другу заповідь: “Не 
сотвори себѣ кумира и всякаго подобия, елика на небеси горѣ, и ели- 
ка на землѣ низу”; хлопець думав, думав і так переложив: “Я к  одежу 
шити, так не треба такого коміра, щоб аж до неба або ж  до землі”. 
Або як селяни в російській газеті читають. Прочитали, що на рапорті 
якогось генерала написав цар: “Лихое дело”. Цар, значить, похвалив 
того генерала, а наші люди міркують: “Ого, лихе діло, як уже сам цар 
каже, що лихе”. Або в суді, чого тільки не буває через те, що селянин 
наш не розуміє судді, як той говорить по-російському, а суддя його 
української мови не розуміє. О т недавно в газеті писали, як у Білій 
Церкві в окружному суді на виїзній розправі питає прокурор свідка: “У 
вас очная ставка была?” —  “Н і”, —  каже. —  “Как же не было, ко
гда у следователя записано”. —  “Н і”, —  каже, —  не було ніякого 
ставка, слідователь мене у хаті питав”. Добре, що оборонець розтолку- 
вав, а то так би й вийшло, що свідок бреше.

Скільки таких історій буває, які часом і дуже сумно кінчаться, як 
нема кому розтолкувать! Смішні вони, але не сміх, а жаль великий по
риває, як подумати, скільки то часу, труду і добра всякого марнується 
через те, що мова українська не допущена ні до школи, ні до суду, все 
через таких людців, які запевняють безсоромно, ніби мова українська 
одна з  руською, і українець нібито ще краще розуміє російську мову, 
як українську, котрою книжки та газети українські пишуться. О т не
давно в Державній Думі знайшовся такий депутат з  Полтави, що так 
саме й говорив, як зайшла мова про те, щоб українській мові одкрити 
дорогу до суду і школи. Один депутат-селянин з  України спочатку був 
розумно сказав, що треба, аби судді на Україні знали українську мову; 
а потім його навчили пани, котрі українській мові противні, і він уже 
почав говорити те саме, що й вони: що український селянин по-русь
кому все дуже добре розуміє і ніякої української мови їм не треба.

Велику шкоду діють такі говорення, і треба, щоб селянство наше 
против таких голосів свою думку об’являло.
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ІН О РО Д Ц І

Н е просохло було ще й чорнило від того всього, що писалося на 
українців за те, що вони, мовляв, розбивають одність руського народу 
(единство русского народа). Докоряли їм, що видумують якусь україн
ську мову, коли єсть тільки одна руська мова, котру і великороси (ка
цапи), і українці однаково добре розуміють. Лаяли їх, що вони відді
ляють українців од великоросів, коли і те, і се —  один той самий 
народ. Прозивали їх зрадниками, сепаратистами, мазепинцями за се.
І газети за се закривали і штрафували, і редакторів та письменників під 
суд давали, що нібито хочуть роз’єднати єдиний руський народ. І так 
се тяглося довго, десятками літ. Щ е 1863 р. тодішній міністр внутрі
шніх справ Валуєв наказав цензурі не пускати наукових та народних 
книжок, українською мовою писаних, бо, мовляв, “никакого особенно- 
го малороссийского языка не было, нет и быть не может”. А  потім ці
лих тридцять літ, від указу 1876 р., українське слово було майже зо
всім заборонене в Росії, щоб українці не розбивали того “одного народу 
руського”, “одного язика руського”.

Українці на те одказували, що нехай рахують, як схочуть, —  чи 
один руський народ та руський язик, чи два, чи скільки, а таки укра
їнці мають свою мову відмінну, своє письменство на тій мові, і як тою 
мовою хочуть писать, то як їм ту мову забороняти? Мусить бути пра
во і свобода тою мовою писати і друкувати, і коли народ наш тою мо
вою говорить, то й у школі треба тою мовою вчити. Ніхто тої мови не 
видумав, говорили нею діди й батьки наші, говоритимуть наші діти та 
онуки, то як-таки її касувати?

Т ак говорили українці, так говорили за них учені тямущі люди з 
інших народів.

Російська Академія наук, де зібрано ученіших людей до всяких 
справ наукових, вона також в 1905 р. так відказала, що українська мо
ва —  то не великоруська, а одмінна, мова правдива і давня, і заборо
няти її не можна. Т а  все ж  таки знаходилися людці, які все правили: 
що українство —  то видумка, і мова українська —  видумка, і треба те 
все забороняти, касувати, бо те один народ руський розбиває і держа
ві (государству) шкодить. Тих людців і начальство слухало.

А ж  раптом почули українці зовсім інше, та й то не від кого-небудь, 
а від самого найстаршого міністра-прем’єра. Вийшов від нього наказ, 
щоб губернатори пильніше приглядалися до “инородческих обществ”, 
не позволяли їх засновувати, а котрі засновані —  позакривати, коли 
вони мають на меті об’єднувати своїх земляків “на ґрунті самих націо
нальних інтересів” , для свого народу значить. Н а скільки сей наказ
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законний, не треба багато казати. Бо маємо закон про товариства 
1905 р., котрого міністр не може скасувати своїм наказом, і нема та
кого закону, щоб інородцям не можна було дбати про свій “культур
но-просвітній розвиток”, хоч би й на свому народному ґрунті, та засно
вувати для сього товариства. А  нам цікаво в кождім разі, що українців 
прем[’єр]-міністр порахував до “інородців” —  “каких бы то ни было 
инородческих обществ, в том числе украинских и еврейских”, —  ска
зано в тім наказі. Значить українці мають бути люди іншого народу, 
не руського, і мова їх не руська, а окремішна. О така новина! То, кажу, 
все лаяли та карали на те, щоб не одрізнялися од руського народу, а 
тепер самі одрізнили!

Щ о ж , як інородці, то й інородці, в тім нема гріха, ні сорому. Т а 
тільки тоді нащо ж  нас підтягати під російську мову та казати, що нема 
української мови, а тільки один руський язик! Нащо ж  не позволяютъ 
в школі українською мовою вчити, коли іншим інородцям можна? 
Ж иди, наприклад, до котрих нас тут прирівняли, мають свої школи, 
шпиталі, свою виборну старшину, а нам так і товариств не можна за
сновувати для “культурно-просвітнього розвитку” нашого українського 
народу? Я к  же се виглядатиме?



Р О З Д І Л  V

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ 
ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ 

(1915 — БЕРЕЗЕН Ь 1917)



Обкладинка журналу “Украинская жизнь”, 
що виходив у Москві впродовж 1912-1917 років.



У РІЧ Н И Ц Ю  в ій н и

Перший рік великої європейської війни, —  як би несподівано й ди
ко це пролунало рік тому, коли у всіх на вустах ще була ця аксіома, 
яка втілила міркування економістів, соціологів, політиків, —  що за ни
нішнього розвитку промисловості, громадськості, культури війна, яка 
вийшла з вузьких, локалізованих рамок, не може тривати більш-менш 
довго і дуже скоро гостротою своїх злигоднів пригасить запал ворогую
чих сторін і змусить вдатися до відновлення стосунків самих ініціато
рів конфлікту що б там не було та за будь-яку ціну. Однак відміряні 
провидцями місяці минали, максимальні терміни, передбачені для вій
ни, подвоювались і потроювались, та замість заспокійливих розмов про 
нетривалість війни почали лунати пропозиції приготуватися до тривало
го її продовження —  до цілих років і, можливо, до цілого циклу вій
ни. А  тим часом зовсім не можна твердити, що жахіття війни, яких по
боювались і на яких засновували міркування про її нетривалість, 
виявилися перебільшеними; ні, все виявилося насправді: і шалені люд
ські та матеріальні жертви, і застій і розлад промислового й економіч
ного життя, і удар по культурі у її вищих, найцінніших і найдорожчих 
проявах. М ожна навіть сказати, навпаки, що найпохмуріші пророцтва 
ще не вгадали справжньої ваги цього жорстокого удару по всіх досяг
неннях суспільного та культурного прогресу останніх поколінь, якими 
жило, рухалося й існувало життя культурного світу і бачило в них ви
правдання й осмислення існування. Але сучасне людство, сучасне сус
пільство виявило, з  іншого боку, і надзвичайну живучість —  ту пра
давню енергію пристосування, яка принесла тріумф над органічним і 
неорганічним світом його далеким предкам, але якої ніхто й не припу
скав у сучасних їх нащадках, які так глибоко поріднилися та зрослися 
з культурними умовами життя, що, здавалося, безповоротно відійшли 
від суворих умов варварського, середньовічного існування. Насправді ж  
під тиском добровільної чи вимушеної відмови від найсуттєвіших умов 
цивілізованого побуту виступила з  їхніх підсвідомих схованок ця перві
сна сила в несхитній волі зберегти й відстояти до кінця, за будь-яких
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умов, саме життя від небезпек, що насунули, для порятунку можливос
тей майбутнього відродження, готова відректися від усього, що при
крашало це життя, від усіх надбудов його, на відступ назад у глибину, 
здавалося б, уже безповоротно пройдених стадій і етапів культурного 
розвитку. І це розсуває майже до безконечності межі завзятості та руй
нівної сили цієї боротьби.

Удар, завданий цією жахливою катастрофою нашому народному 
життю, звичайно, також перевершив усі найпохмуріші сподівання. Вій
на застала нас зненацька, і спустошення, яких вона завдала нашому 
життю, набули цілком несподіваних розмірів.

Н а сторонній погляд видавалося, що нашому національному рухові 
завдали рани смертельної, невиліковної; для багатьох і завданням дано
го моменту було повне й остаточне викорінення українства. Але укра
їнському життю доводилося переживати не раз такі лихі години, коли 
“всенародна загибель” видавалася близькою, на сторонній погляд — 
неминучою та безвихідною. Але збите з  усіх позицій, позбавлене, оче
видно, всіх сил і засобів пробудження, —  усього, що видавалося не
обхідними умовами продовження свого існування, —  воно незмінно 
щоразу знаходило в собі нові сили і створювало для них нові форми 
прояву.

Стороннім спостерігачам ці його відродження видавалися настільки 
несподіваними та малозрозумілими, що за ними зазвичай вбачалися 
якісь сторонні рушійні причини. Так, у наш час розпущена була для 
пояснення українського руху легенда про “прусські марки”*, —  як ра
ніше говорили про “польську інтригу”, що створила українство для за 
грози Росії, тоді як поляки в Галичині торочили про те, що галицьких 
українців “вигадав” у 1848 р. австрійський намісник Стадіон*, щоб 
протиставити їх польському революційному рухові, а їхні предки в Речі 
Посполитій вбачали в українському рухові руку Росії. Ц і вульгарні ле
генди дуже характерні для враження, яке справляли ці воскресіння з 
мертвих народної енергії, ця їх несподіваність, що змушувала припус
кати якусь сторонню силу, яка підносила придушене й розтоптане. Але 
ті, хто стояв ближче до українського життя, знали дуже добре сторон
ні впливи, спрямовані на придушення цього останнього, але ніяк не на 
розвиток чи відродження його. Т ак  було давно, так залишилось і до
нині. І як у давні часи, так і в наш час люди, близькі до українського 
життя, ті, хто бере в ньому безпосередню участь, знали, як глибоко за- 
корінені у глибинах народного життя рушійні сили його і яке невичерп
не джерело оновлення та відродження його криється у підсвідомих 
сховках цього життя. Незначної частини усіх втрат, невдач, розчару
вань, переслідувань, лютих погромів, що падали на нього в різні епохи
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його історичного існування, було б достатньо для того, щоб придуши
ти його, вирвати й розтоптати його національні прагнення, якби вони 
були явищем привнесеним, штучно прищепленим, —  якби нездоланні 
прагнення до створення національної культури, до завоювання права 
громадянства для своєї мови, мистецтва, побуту, до виявлення багатого 
змісту народного життя не панували так могутньо над розумом і волею, 
а найважливіше —  над підсвідомою ділянкою відчуттів, яка диктує свої 
керівні думки. Свідоміші в одних, майже несвідомі в інших, але пов’я
зані цим загальним підсвідомим зв ’язком, створеною спільністю істо
ричних переживань, спільністю основ народного життя, вони непоміт
ним, невловимим для будь-яких репресій інстинктом давали відчути 
широким, як видавалося, цілком закляклим, пасивним масам кожен 
подих життя, все, що таїло в собі зерно відродження та відновлення 
зруйнованого життя і спрагло відгукуватися на все, що підносило його 
творчі сили. І з  нічого, —  безвихідного, здавалося, нічого, —  знову й 
знову відроджувалося життя, що свідчило про незнищенність його 
прагнень і невичерпне багатство народних сил.

У нинішні моменти загальної розгубленості та стихійного зміщення 
усіх звичних підвалин життя марною працею були б намагання вгадати, 
як складуться національні й суспільні стосунки після бурі, які шляхи 
знайде собі громадська самодіяльність, у які форми виллється відро
джуване народне життя. Але невичерпна енергія оновлення, яка не по
требує і не чекає жодної підтримки чи імпульсів ззовні, дух життя, 
“дышущій идѣже хощеть”, який виявляє себе в найрізноманітніших ко
лах і шарах суспільства й населення, не обмане, звичайно, і цим разом 
вікового досвіду. Місяці руйнування, якими б довгими вони не були, 
будуть лише прелюдією років могутньої, творчої, будівничої праці, яка 
готова змінити їх, аби увібрати в себе всю енергію, всю волю, всі сили 
сучасних поколінь і з  надлишком відновити все втрачене під час цієї 
гіркої перерви —  все втрачене, поруйноване, потоптане в ці лихі дні.
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ТЛ ІН Н И Й  П Р А Х

Мені переслали номер “Киевлянина” від 19 вересня з  довгою стат
тею «Русским людям, именующим себя “украинцами”», підписану про
фесором класичної філології Київського університету Юліаном Кула- 
ковським. З а  своїм характером вона, власне, належить до категорії 
тих статей, на які не прийнято відповідати; але вона показова для да
ного моменту, —  особливо її поява без жодних застережень у газеті 
В.Ш ульгіна, органі “прогресивних націоналістів”, які нещодавно вираз
но відрікалися від принципів національного цькування, яким вони попе
редньо так старанно займалися. Ц е змушує мене присвятити їй кілька 
слів.

Стаття написана з  приводу примірника закордонного часопису “La 
Revue Ukrainienne”, який випадково потрапив до її автора. Цей часо
пис нещодавно почав виходити в Лозанні. Проф. Кулаковський пере
повідає зміст цього номера (не знаю, наскільки повно й точно, бо це 
видання мені недоступне) й, головним чином, зупиняється на відомос- 
тях цього часопису про українським легіон добровольців . о а  його 
словами, він щойно звідси довідався про існування цього легіону, і ця 
новина видалася йому жахливо неймовірною (відомості про аналогічні 
польські легіони він, за його словами, мав, і вони, вочевидь, не викли
кали його подиву). Переказавши відомості про цей легіон, п. Кулаков
ський вдається до міркувань щодо його походження і з  невідомих спо
нук намагається покласти вину за його створення на мою скромну 
персону. З а  його словами, “таке затьмарення розуму в Галичині є ре
зультатом просвітницької діяльності Львівського університету”, а “го
тувалося за діяльною і видатною участю” автора цих рядків. Н а чому 
ж  ґрунтує київський професор ці звинувачення проти львівських про
фесорів і мене, зокрема? У наведеному ним досить довгому перелікові 
осіб, причетних до організації легіонів і виступів проти Росії, я не ба
чу жодного імені, хоч якось причетного до Львівського університету*, 
отож логічний хід міркувань автора залишається для мене невиразним. 
Щ одо мене особисто, то, очевидно, за відсутності якихось конкретних 
вказівок на мою участь у виступах проти Росії, київський професор за
лучає мої наукові й публіцистичні видання, —  зрештою, лише два з  них, 
а саме: “Иллюстрированную историю Украины-Руси” (як він не зовсім 
точно її називає) і невелику брошуру “Единство или распадение Рос- 
сии” (відбитку із мого збірника “Освобождение России и украинский 
вопрос”), невідь чому названу ним “революційною” (брошура з ’явилася 
в Петрограді в цілком легальному виданні, її кілька разів передрукову
вали та безперешкодно продавали десять років). Зацитувавши з неї
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кілька висловів, п. Кулаковський зауважує про мене: “Якщо він був та
ким зухвалим у писаннях російською мовою, видрукуваних у Росії, то як 
він міг гриміти на своїй штучній галицькій ученій мові, викладаючи ро
сійську історію своїм студентам у Львові”. І на завершення: “Тепер, коли 
його учні наповнили галицький легіон і вихваляються пролиттям крові ро
сійського солдата, тепер виявляються усі жахливі плоди того засіву, який 
робив п. Грушевський. Нехай ця кров напоумить наших російських “ук
раїнців”. Пора їм збагнути, що ідеї п. Грушевського ведуть їх не до сво
боди, а загрожують перетворити на гній для німецької культури”.

Ц і міркування п. Кулаковського дають яскраву ілюстрацію того, як 
творяться різноманітні легенди про сучасне українство, на яких пізніше, 
при нагоді, будуються усілякі репресії та переслідування проти нього. 
Автор із багатьох моїх статей бере одну, замовчуючи те, що за своєю 
загальною ідеєю вона є лише палким закликом до політичного відро
дження Росії —  до зміцнення внутрішньої єдності шляхом надання 
свободи й самовизначення національного життя народів і областей, які 
входять до її складу (брошура написана в часи першої Думи і мала на 
увазі законодавчу програму останньої); автор висмикує з  неї лише кіль
ка “зухвалих” фраз і, не завдаючи собі труду ознайомитися з  тим, що 
виходило з-під мого пера за кордоном, він просто обмежується мірку
ваннями, що я там “гримів” проти Росії. Тим часом мої зарубіжні 
писання не були й не є таємницею у Росії, їх допускали в Росію і бага
то з них я тут передрукував.

Якби автор спробував переглянути їх, то переконався б, що в мене 
не було двох мов: однієї —  для внутрішнього, а другої —  для зару
біжного вжитку, і те, що я мав сказати про гріхи старого режиму Р о 
сії в національному питанні і про необхідність їх виправлення, я без ва
гань казав і в Росії на адресу уряду й суспільства (втім, мої зухвалі 
думки не становили моєї виключної власності й у формі, в кожному ра
зі, не м’якшій, висловлювались і раніше, і після мене людьми, спону
каними, як і я, бажанням кращого майбуття для Росії). А  щодо моєї 
львівської катедри, невже проф. Кулаковському не спадало на думку, 
що коли б я справді перетворював її, —  як він цілком безпідставно 
припускає, —  на політичну трибуну проти Росії, то, за наявності всі
ляких казеннокоштних і власнокоштних спостерігачів на місці у Л ьво
ві, вони б не проминули передати куди слід дуже детальні відомості та 
навіть стенограми моїх лекцій, якби вони становили якийсь інтерес з  ці
єї точки зору? Але —  на жаль! —  вони не становили в цьому плані 
жодного інтересу, оскільки я взагалі у моїй діяльності цілком виразно 
відмежовував сферу наукову від сфери політичної та публіцистичної, а 
у свої університетські лекції ніколи не привносив політики. У  Галичині
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я взагалі займався політикою небагато, оскільки весь час і всі мої сили 
йшли на наукову та культурну роботу (згадаю, хоча б, ті не десятки, 
а сотні книг, які вийшли за моєю редакцією, —  були частково написа
ні, частково відредаговані й прокоректовані мною), але й те нечисленне, 
що я робив у політиці, незмінно залишалося за порогом університету. 
Щ о ж  до ролі натхненника галицьких легіонерів, яку п. Кулаковський 
приписує мені, то навіть думка про це не могла б у нього з ’явитися, 
якби він бодай трохи уважніше поставився до моєї діяльності і моїх ке
рівних ідей. Людям, які бодай трохи стежать за моїми статтями, до
сить добре відомо, що я, як і ті українські течії в Росії, до яких я при
ставав, зовсім не поділяв так званої “австрійської орієнтації”*, і 
вирішення українського питання в Росії вбачав не у якомусь відторг
ненні українських земель, а в урегулюванні його законодавчим шляхом, 
спільними зусиллями прогресивного українського й великоросійського 
суспільства, у рамках російської державності, на ґрунті розвитку кон
ституційного ладу, обласного самоуправління й національного самови
значення. У  такому напрямі й велася уся політична діяльність моя (на
скільки я міг нею займатися) й інших представників українського 
суспільства останніми роками, і це лише свідчить, наскільки всі ми ві
рили (та й зараз продовжуємо вірити, попри все пережите за цей 
останній рік) у вирішення українського питання саме таким чином. Від 
австрійської орієнтації українці найвиразніше відмежувалися, і я осо
бисто у статті “Сараєвська трагедія”*, яка з ’явилася за кілька днів до 
війни у тому ж  “Літературно]-н[ауковім] вістнику”, категорично за
значив, що австрійська орієнтація не є вирішенням українського питан
ня; що цей політичний настрій не має жодного впливу на настрої укра
їнського суспільства в Росії і не може жодним чином розраховувати на 
його співчуття. Усе це речі, на які багато разів вказувалося в російській 
пресі, і все це має бути відомо п. Кулаковському, якщо він береться 
писати про українську політику. З а  участь студентів Львівського уні
верситету в галицьких легіонах —  якщо серед них є мої колишні слу
хачі —  я можу так само мало брати відповідальність на себе, як проф. 
Кулаковський міг би вважати себе відповідальним за мою українську 
діяльність на тій підставі, що я колись слухав у нього курс історії Рим
ської республіки. Т ак  само вистачило б хоча б побіжного ознайомлен
ня з  українською публіцистикою, аби втримати п. Кулаковського від 
тих повчань, з  якими він звертався до українського суспільства, ляка
ючи його перспективою перетворення “на гній для німецької культури”. 
А дже найперше й головне завдання українства саме в тому й полягає, 
аби врятувати український народ від небезпеки стати етнографічним, 
будівельним матеріалом чи, як висловлюється п. Кулаковський, пере
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творитися на гній для інших культур. Саме цю небезпеку й мали на 
увазі покоління українських діячів, спрямовуючи свої зусилля на підне
сення серед народних мас поваги до своєї мови й народності, до від
творення української культури на народній основі, до поширення й по
глиблення її в масах шляхом економічного піднесення, поширення освіти 
й суспільної свідомості. Там, де громадський почин у цій галузі не був 
остаточно утруднений, як у Галичині, там цим шляхом —  зверненням 
до народної стихії, до народної мови —  вдалося досягнути справді вра
жаючих результатів: народні маси виросли й економічно, й культурно, 
і небезпеку стати “гноєм” подолали. Я ку ж  замість цього перспекти
ву відкриває п. Кулаковський перед українським суспільством, ганячи 
його прагнення до розвитку літератури й культури та рекомендуючи по
вернутися до костомаровського положення, що українська література 
повинна залишитися тільки “мужицькою”*? Очевидно, в цьому закли
кові приховано саме бажання засудити український народ на роль гною 
для інших національних організмів: у східних областях —  великоросій
ського, у західних —  польського, в Угорщині —  угорського, а в кін
цевому підсумкові —  все-таки для німецького. Ц е —  перспектива за 
непаду духовного й суспільного, зубожіння економічного й культурного 
і, врешті-решт, цілковитої національної загибелі. Саме українці вказу
вали на небезпеку мирного завоювання українського населення, позбав
леного усіх культурних засобів, німецьким потоком під пануванням ста
рого режиму; в українському суспільстві били тривогу з  цього приводу 
ще тоді, коли німецьку колонізацію вважали найціннішим оплотом іс
нуючого ладу. З  тяжкого економічного й культурного становища, у яке 
поставить українські маси тактика переслідувань усіх проявів націона
льних інтересів і запитів, за невблаганного натиску озброєного всіма за 
собами просвіти й техніки західного капіталу, немає іншого виходу, крім 
розвитку народної української культури, народної української школи, 
народної літератури й преси. Жодні зовнішні заходи тут не допомо
жуть.

Та жодний розвиток культури неможливий, якщо їй заздалегідь 
вказують границі, всередині яких вона може рухатись і за межі яких 
вона не сміє вийти. Фактично та чи інша література чи культура може 
і не вийти, справді, за межі “мужицької”, —  це питання її внутрішніх 
ресурсів і розмаїтих зовнішніх умов, —  але, як і в будь-якій іншій 
творчості, наперед визнати себе лише культурою “для домашнього” чи 
“мужицького” вжитку означає вбити всіляку культурну ініціативу. 
Культурна творчість, як і наукове дослідження, потребує свободи, вона 
не мириться з  усталеними заздалегідь кордонами —  “до цього місця й 
ні кроку далі”. А  розмежування сфер “мужицької”, нижчої культури,
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рідною мовою, і культури інтелігентської, “панської”, що користується 
чужою мовою, є справою вкрай суперечною ідеї демократизації куль- 
тури і в корені підрізає народний розвиток. Народ, який поважає себе, 
відчуває в собі сили для життя й розвитку, не може миритися з  тим, 
що над його народною культурою існує культурна надбудова вищого 
ґатунку, він повинен неминуче прагнути до повноти своєї культури. Чи 
вдасться йому досягнути цієї повноти, це інше питання, —  звичайно, 
народ без майбутнього —  народ пропащий, та якщо він до цього не 
прагне, то це має бути зрозумілим докторові римської словесності.

Проф. Кулаковський у своїй статті присвячує так багато уваги моїй 
науковій діяльності чи, як він висловлюється, “величезній і вельми 
напруженій діяльності у сфері фальсифікації російської історії”, що з 
мого боку, либонь, було б неделікатним проминути мовчанкою цей 
аспект його статті. Очевидно, задля загальної характеристики моїх 
наукових праць він зупиняється на моїй “Ілюстрованій історії України” 
та подає такий відгук про її автора: “Н е криючись і не соромлячись, 
він виставляв там і заслуги Мазепи, і подвиг Капніста, який наприкін
ці X V III століття їздив до прусського короля з проханням звільнити 
Малоросію, і подавав портрети всіх видатних діячів, часто підпільних, 
українського сепаратизму”. П ри всьому бажанні тут не можна знайти 
доказів фальсифікації російської історії з  мого боку; відгук проф. Ку- 
лаковського кидає лише негарне “політичне” світло на книгу, та й то 
шляхом опису... не зовсім точного, чи що. “Заслуга М азепи” —  це, 
очевидно, відзначена у  моїй “Історії” загальновідома щедрість Мазепи 
для церковних будівель і пожертв на духовні та просвітницькі цілі, 
якою він, за словами моєї книги, буцімто намагався подолати загальну 
недовіру до нього як до людини чужої, “ляха”; ця культурна діяльність, 
що мала на меті скрасити вкрай непопулярні, антидемократичні й анти
національні сторони мазепинського режиму, оцінюється у моїй книзі 
більш ніж стримано, і якщо на підставі викладеного в ній матеріалу 
п. Кулаковському хочеться говорити “про заслуги” Мазепи, то йому 
слід казати про них від себе, а не киваючи в мій бік. Д о речі, зауважу, 
що взагалі немає нічого необґрунтованішого, аніж нав’язування сучас
ному українству в патрони саме Мазепи*; його діяльність, його кар’єра, 
збудована не на політичних чи національних українських ідеалах, не на 
солідарності з  широкими масами чи навіть суспільними колами, а на до
годжанні московському централізмові, московському дворові, перед 
яким М азепа вічно скаржився на українську нелояльність і на вороже 
ставлення до нього українського народу, ніколи не користувалася попу
лярністю в українському рухові, і підкупити його не могло й те показ
не меценатство М азепи, про яке я казав. Послідовні представники
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національної української ідеї мають надто мало спільного з  цією істо
ричною постаттю. І прізвисько “мазепинців”, яке засвоюють останнім 
часом і публіцисти навіть не дуже правого штабу, б’є повз ціль, не за 
чіпаючи тих, кому адресоване.

Капніста з  його поїздкою до Берліна 1791 року я, звісно, не мав 
жодних підстав замовчувати: це факт, характерний для тодішніх на
строїв українського суспільства. Але хто називає цю поїздку подви
гом, —  я чи п. Кулаковський? Виглядає, наче п. Кулаковський хоче 
приписати мені цю, відсутню в мене, характеристику.

Точнісінько так залишається для мене незрозумілим, кого з  укра
їнських діячів, портрети яких вміщено в моїй “Ілюстрованій історії 
України”, п. Кулаковський атестує як “підпільних діячів українського се
паратизму”? З  українців, народжених у Росії, діяльність яких припа
дає на X IX  століття, у мене подано портрети Котляревського^ Квітки, 
Шевченка, Костомарова, Куліша, Антоновича, Драгоманова, Лисенка, 
Кониського, Карпенка-Тобілевича, Старицького, Грінченка. Х то ж  тут 
підпільні діячі (та ще и часто ), я категорично не розумію. З  огля

ду на так упереджено сфабриковану характеристику мого курсу, чи ж  
не авторові статті слід повернути титул фальсифікатора? Щ о з цього 
приводу міркує п. Кулаковський? У науковій літературі мені, в усяко
му разі, ніхто не дорікав нечесним поводженням з  матеріалом, як не 
могли дорікнути і покійним Костомарову й Антоновичу, яких так само 
залучає до свого обстеження автор. А  з боку різних безвідповідальних 
нападників і їм, і мені доводилося вислуховувати, звісно, різну лайку 
віддавна. Лави цих нападників нерозважно поповнив своєю персоною 
київський професор римської словесності.

Все-таки найхарактернішим у цьому маленькому епізоді є те, що в 
такий поважний, відповідальний час, після всіх жорстоких уроків, які 
отримав войовничий націоналізм на ниві викорінення українства в Га
личині*, —  уроків, усвідомлених, як видавалося, не лише людьми нейт
ральними (порівняй нещодавню статтю преподобного Никона в  “Бир- 
жевых ведомостях”), але й самими представниками київських 
націоналістичних кіл, —  не виявляється нічого важливішого для цих 
кіл, як займатися подальшим цькуванням українства, позбавленого всіх, 
навіть найелементарніших засобів самооборони. Т о  ж  чи варто було 
урочисто струшувати з  ніг своїх тлінний прах, приєднуючиь до' вимоги 
про припинення переслідувань української преси й українських громад
ських діячів, аби так швидко й невимушено, без жодної спонукальної 
причини, повернутися до цього старого заняття?
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Н А  РО ЗД О РІЖ Ж І

Якщо перший рік війни вразив усіх абсолютно несподіваною впер- 
тістю, запеклістю боротьби та страшною екстенсивною енергією, якою 
захоплювала вона найрізноманітніші сторони і прояви життя, то й но
вий рік війни встиг уже принести найжорстокіші несподіванки всім, хто 
уявляв його собі простим продовженням у часі всього того, що дав рік 
перший. Таким продовженням схильні були малювати собі його більш- 
менш усі, не посвячені у старанно приховувані таємниці реального ста
ну сил обох сторін, і тут відкрилася вся глибина суспільної необізнано
сті в цих питаннях. Т е, що доводиться переживати тепер, навряд чи 
могло видатися можливим навіть у першу роковину війни. Події роз
виваються з  калейдоскопічною швидкістю. Площа, захоплена безпосе
редньо війною, зростає неймовірно. Потік людей, вибитих зі своїх зви
чних місць, наростає і досягає шалених розмірів. А  поруч із цим, серед 
настійних, вражаючих турбот, які викликає цей усе сильніший рух вій
ни, все яскравіше окреслюється у свідомості суспільства переконання, 
що турботами, викликаними безпосередніми проявами та наслідками 
цього руху, суспільство ніяк не може обмежитися.

Давні гасла відкласти все, що виходить за межі безпосередніх 
потреб війни, “на наступний день”, після її закінчення, замінює все чіт
кіше усвідомлення, що війну не можна закінчити без докорінної пере
будови суспільних стосунків —  взаємин суспільства і влади, розкріпа
чення суспільних сил і нових вільних форм суспільної організації. 
Питання про організацію тилу, висунуте як насущна потреба війни, 
спочатку в дуже вузьких, військово-технічних формах, розростається 
все далі углиб і вшир, не вкладаючись у ці вузькі рамки, і з-поза спе
ціальних воєнно-технічних потреб висуваються на чергу основні питан
ня цього суспільно-політичного ладу, владно зимагаючи свого негайно
го вирішення. Перед ними, перед їх вирішенням, блякнуть і відходять 
на другий план усі новини з  театру війни, в усвідомленні, що в питан
нях цього плану і лише в них закладена доля й суто воєнних питань, і 
суспільство живе гарячковим життям серед сподівань і розчарувань, 
жадібно вслухаючись у відлуння чергових змін, —  відлуння, серед яких 
неймовірне та фантастичне так часто змішується з  цілком реальним і 
важливим, що потрапляє у сам центр цього складного, заплутаного 
історичного вузла.

Цілком неминуче цей загальний перелом мав відобразитись і на на
строях українського суспільства Росії, і на лінії його поведінки.

Минулий рік воно прожило, зосереджено замкнувшись у собі, від
мовившись від будь-яких виступів. Ц е було зрозумілим. Від самого по
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чатку війни на його вуста була накладена печать призупиненням укра
їнської преси*. Відповіддю на його цілком коректну поведінку, на про- 
глошення лояльності були різноманітні репресії проти українського сло
ва, літератури, громадських організацій і розгром спільного надбання 
України російської та закордонної —  різних культурних установ*, 
створених у доконституційну епоху в Галичині спільними зусиллями 
українців Росії й Австрії.

Більше, ніж будь-коли урядові кола, очевидно, скорилися навіюван
ням націоналістичного “вороння”, для якого завданням моменту уявля
лося цілковите викорінення українства, користуючись винятковими умо
вами, створеними воєнним становищем. Тому до почуття образи, 
викликаного останніми-подіями, в українського суспільства приєднало
ся ще й переконання у цілковитій безнадійності всіх зусиль, спрямова
них на пояснення урядовим колам помилковості та шкідливості їхнього 
курсу національної політики.

Приклад польського питання, в якому навіть проголошені вже ві
дозвою Верховного Головнокомандувача принципи національної рівно
правності, свободи, автономії згодом було забуто, і про реалізацію їх 
згадали лише тоді, коли реалізувати їх уже було неможливо, —  коли 
Польща була окупована німецько-австрійськими арміями, а польське 
суспільство перетворилося на розпорошені маси “біженців”, для яких 
усі обіцяні й даровані свободи стали “гірчицею після обіду”, як гірко 
зауважив польський депутат, —  цей приклад був справді дуже пока
зовим щодо визначення тактики керівних кіл.

Українському суспільству справді не залишалося нічого іншого, як, 
замкнувшись у своєму колі, “рахувати рани”, яких зазнавало українсь
ке життя, та по можливості протидіяти їхньому руйнійному впливові, 
долаючи всілякі перепони, на які доводилося натикатись навіть у таких 
заходах, як допомога біженцям і висланим з Галичини, які заповнили 
в’язниці, [поліційні] дільниці й арештантські доми, наповнивши повіт
ря своїми криками та стражданнями, для полегшення яких ніде не зу 
стрічалося підтримки і сприяння. Українському суспільству довелося 
перейти через усю безодню розрізненості та розгубленості, яку виявило 
російське суспільство перед небаченим лихом, що насунуло на країну, і 
покласти всі сподівання лише на нескінченну витривалість і пасивну 
енергію української стихії, яку вона виявляла стільки разів за найсклад
ніших обставин свого життя.

Лише баланс війни, підведений після завершення її першого року, 
що виявив усі недогляди державної організації, усі гріхи та провини 
старого режиму, витворив нову атмосферу, що схиляла до спілкування 
й об’єднання, до спроб нового координування суспільних і національ



426 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ...

них груп, а передусім з ’ясування найнагальніших потреб, найшкідливі- 
ших перепон на шляху розвитку народних сил. І українське суспільст
во виступило з  депутаціями та записками*, що мали на меті звернути 
увагу уряду —  з  одного боку, керівних прогресивних партій —  з дру
гого, на найгірші помилки режиму щодо українського питання, на най
тяжчі репресії, що гальмують нормальний розвиток українського насе
лення. Н а жаль, із виступами цими воно, мабуть, дещо спізнилося, 
коли момент найбільшої чутливості уряду до власних помилок уже ми
нув, і течії, що дбали передусім про “збереження престижу влади”, 
знову напружили всі зусилля, аби відновити свою перевагу. Відчутних 
результатів ці українські виступи не дали вже хоча б тому, що ситуа
ція виявилася, по суті, без господаря, з  яким могли б розмовляти й по
розумітися представники суспільства загалом, а не лише українського.

Безумовно, це створює найсуттєвішу перепону для будь-яких спроб 
створення нових стосунків, нового modus vivendi [співжиття].

П оза всім тим шлях, на який стало українське суспільство, вида
ється нам правильним. Н е намагаючись вгадати (що, мабуть, було б 
зараз і неможливим), де саме перебувають ті керманичі, яким судило
ся вивести державний корабель у фарватер нових стосунків, українське 
суспільство справді повинно у цей критичний момент найвиразніше на
гадати урядовим колам, які стоять на роздоріжжі, ті передумови, які 
воно вважає необхідною умовою правильного розвитку українського 
життя у рамках російської державності.

З  іншого боку, українські національні постулати слід з ’ясувати чи, 
точніше, відновити у пам’яті прогресивних кіл Росії та відбудувати сам 
контакт із ними, порушений розгубленістю й ваганнями, що виявилися 
у ставленні до національного питання, і зокрема до національних укра
їнських запитів серед значної частини цих прогресивних кіл. Нерішу
чість, індиферентизм чи навіть відверта малодушність, що виявилися у 
деяких групах цих останніх за перший рік війни і навіть за останні мі
сяці, не повинні в цьому разі зупиняти українських представників. З а  
минущими та мінливими партійними організаціями, які часто опинялися 
ні на висоті моменту, ні на висоті суспільних запитів, залишається
врешті-решт хтось, із ким духовний зв ’язок не може похитнутися, ---
великоросійський народ у своїй кращій частині, —  прогресивної та де
мократичної інтелігенції, і на його адресу українське суспільство по
винно нагадувати свої сподівання, запити й потреби, не з  тим, щоб шу
кати його допомоги й підтримки в даний момент (український народ, 
який зосередився і черпає в собі сили свого відродження, безумовно, 
знайде в собі і засоби, і вихід із нинішньої ситуації), а щоб не перери
вався цей давній духовний зв ’язок демократичної української та демо
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кратичної великоросійської інтелігенції, і, в усякому разі, щоб у її по
слабленні не було винним українське суспільство.

Отож на пробному камені нинішньої переоцінки цінностей у час ве
ликого лиха нехай випробуються і виявлять себе та своє справжнє став
лення до інтересів недержавних народностей, до потреб українських на
родних мас і запитів українського суспільства, продиктованих їхніми 
інтересами, усі, хто представляє і бажає представляти великоросійський 
народ і великоросійське суспільство, інтереси російської державності та 
культури, і український народ пізнає істинну цінність гасел і визначить 
своє ставлення до них.

Завдання досить важливе, суттєве, і для нього справді в українсь
кого суспільства повинні знайтися час, сили й увага навіть серед усіх 
цих нелегких, що потребують величезного напруження, турбот про 
жертви війни та пов’язані з  нею репресії, про підтримання національ
ного життя, національного згуртування зсередини, серед ударів, що па
дають на нього зусібіч. Перші спроби та розчарування не мають змен
шити енергію українського суспільства і його дії в цьому напрямі.

15.ІХ.1915
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З А Й В І СУМ Н ІВИ

Я к передсмертний крик Остапа в Гоголевій епопеї, пролунали серед 
нинішньої української тиші кінцеві слова передсмертної статті О лек
сандра Олександровича Русова*: “Ч и дійсно життя народу завмерло 
під натиском адміністративних “усмотрений” і неправими виборами до 
Державної Думи, чи се тільки хвилеве непорозуміння, яке по скінчен
ні війни розв’яжеться і виясниться”?1

І над могилою небіжчика відізвалися на них старі товариші покій
ного:

“Н е діждався ти відповіді* на своє велике питання —  не діждуть 
її і ті немногі вже приятелі твої, близькі тобі літами”1 2.

Але іншим, молодшим, сі передсмертні слова пролунали не криком 
жалю і відчаю, а покликом до їх енергії і активності, і відчаю —  аби 
виявили те невмируще життя народне: “Товариші, він не дістав відпо
віді на своє питання* —  він не міг його дістати тепер, але він ждати
ме її в могилі. Відповідь за нами”3. І я думаю, що сі краще зрозуміли 
клич покійного.

Певно, йому, проживши весь сорокалітній антракт українського 
життя —  і на склоні життя діждавшися кращих часів на те, щоб знову 
їх оплакати: за кордоном, укладавши колись книгу українського живо
та, перед смертю бачити як наново ще раз виривалися сторінки з зо
лотої книги, як українське слово верталося знову до часів, —  здавало
ся, раз назавсіди пережитих і назад неповоротних, —  нелегко було. 
Нелегко й усім, кого захопила ся хуртовина в старих літах, і боязко 
йому подумати, що коли вона затягнеться, не доведеться йому, може, 
й діждатися ясніших часів. Але хто переживав з  українським громадян
ством, в неустанній спільності його радостей і скорбот, так як покій
ний, тяжкі передрозсвітні часи, і недовгі весняні повіви, і хвилі напру
жень громадської енергії, що спішила використати відкриті їй 
можливості, —  той не міг впасти в зневіру.

Всім можна боліти в теперішніх часах —  спочуттям, жалем, гнівом, 
помстою —  тільки для зневіри, для безнадійності, для відчаю нема міс
ця для тих, хто з  українським громадянством пережив останнє десяти
ліття, йшов у його дужім гурті через надії, радості, жалі і розчаруван
ня, відчував те тісне єднання в спільній праці і чув биття розбудженого 
життя.

1 “Украинская жизнь”, 1915, кн. VIII—IX, с. 54.
2 “Киевская мысль”, з 15 падолиста, №  286.
3 Там же, з 16 падолиста, №  287.
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Люди смертні, народи вічні.
Одиниці, захоплені нинішньою катастрофою, можуть журитися 

ділом рук своїх, тривожитися гадками, що праця їх життя може зоста
тися недокінченою, недовершеною —  що вони не донесуть своєї енер
гії, сили і волі до кращих часів, що їх засоби і сили будуть вичерпані 
бариканням з теперішньою руїною, змарнуються і знищаться, не при
нісши свого плоду громадянству, народові, його культурним і націо
нальним засобам. Чолом перед такою тривогою, коли вона має в собі 
сі ідеальні мотиви, але з  становища народного годиться глянути вище, 
понад мотивами і умовами життя і діяльності одиниці.

Громадянство, народ будуть мати змогу нагородити страчений час, 
відновити зруйноване, 'доробити упущене в нинішнім застої. Питання 
тут може бути тільки одне: чи не вигасає енергія волі, змагання в сім 
народі, воля до кращого, почуття вартості, самоповага і самосвідомість? 
Ті люди, що стикаються з  ширшими верствами нашого громадянства, 
нашої людності, нехай дадуть відповідь на се. Але з  того, що видно і 
чути, здається —  нема місця для непевності —  яка може бути ся від
повідь.

Народ наш перебуває великі потрясіння. Вигляд всього міняється, 
життя вносить нові, зовсім небувалі поняття, ідеї, перспективи. Роз- 
торглися завіси буденного життя і те, що поглянуло з-за  них, не буде 
забуте, не буде вигладжене з пам’яті, з  уяви, з  мислі поколінь, яким 
доля судила переживати і пережити сі часи. Даремна річ була б відга
дувати, як переломляться сі незабутні вражіння потім в активній енер
гії їх, в  які форми виллються ідеї, сотворені ними, але що за сею гі
гантською руїною мусить поступити період незвичайної творчої енергії, 
великої будови світової в сфері громадській, культурній, політичній і 
духовій, яка використає і зужиє для поступу, для кращої долі людст
ва —  в тім не може бути сумніву. В сім порука життя людства. І пе
ред життям нашого народу, може бути, дуже навіть недалеким, лежить, 
безсумнівно, прекрасна полоса великого, живого, радісного будівництва. 
Розуміється, одиниці, непевні, чи їм судилося донести свої засоби, ду
хові і матеріальні, до сеї обітованої землі, мусять спішитися викорис
тати, приложити до життя народного свої сили і засоби в нинішнім 
моменті, поки час для них, не відкладаючи до непевної для них буду- 
чності, щоб не лишитися осудженими перед своїм громадянством і пе
ред власним своїм сумлінням, як раби недбалі, що змарнували свої да
ри, пропустили свій час. Але ставити перед собою питання, чи живе і 
житиме наш нарід, чи завмерло його життя навіки, назавсіди вичерпа
лися його життєві сили, —  даремна робота. Наш народ дав уже від
повідь на се питання давно своєю тисячолітньою волею до життя, яку



430 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ...

виявляв він в обставинах нерівно тяжчих, позбавлений навіть тої інте
лігенції, якою він володіє тепер, того усвідомлення, яке він присвоїв, 
або має в можливості, в вікових придбаннях української мислі і твор
чості, в вікових здобутках свого історичного життя. Сі здобутки не мо
жуть бути відібрані з  народних глибин ніяким чином в сучасних умо
вах. Н е облишать, певно, і сучасні інтелігентські верстви свого народу 
ні в яких обставинах, так як облишали давніші, в давніших віках. Укра
їнське “бути чи не бути” —  се монолог для сцени, а не для життя. 
Людям, несвідомим живої сили українського елементу, —  тим, що [не] 
бачать його українського життя і рахуються з  ним, як з  небажаним для 
них явищем на мертвім папері, а не в живій плоті і крові, се може так 
здаватися, що тут ще можливі вагання, можуть бути рішення в той чи 
інший бік, коли, мовляв, обернути справу в сей бік, то, мовляв, буде 
існувати українство, а коли в той, —  то не буде. У таких можуть бути 
сумніви і гадання надвоє.

Але живе українське життя давно се питання рішило, запечатало і 
через нього переступило. Для нього нема вагань і сумнівів, і не повинно 
їх бути для всіх тих, які з  ним. Се ясно.
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З  У К РА ЇН С ЬК О ГО  Ж И ТТ Я

У Києві поховали одного з  українських заручників м. Львова К о
стя Паньківського. Місцеві газети відзначили його смерть коротеньки
ми замітками* у своїй хроніці. Покійного провели “заручники, які пе
ребували на волі”. Нікому було згадати небіжчика ні на могилі, ні у 
пресі. Українська преса все ще під забороною. Покійного пом’януть по
тім. Т а  мені хочеться зробити це і зараз, не лише задля померлого, але 
й задля живих, які розділили його долю.

Я  знав небіжчика. Ц е був слабкий фізично, але сповнений невто
мної енергії чоловік, діяч-практик, один із того легіону, який створив 
суспільне, економічне, культурне життя української Галичини останніх 
десятиліть. Його молодість припала на ту пам’ятну епоху —  1870-ті 
роки, коли українське “народовство” (народництво в соціальному та на
ціональному сенсі) з  тісних гуртків його прихильників почало перехо
дити в широкі кола, захоплюючи передусім молодь, ламаючи стару ру
тину й зашкарублість, пориваючи з  пасивністю і квієтизмом старших 
поколінь, які покладали всі сподівання то на “високий уряд” австрійсь
кий, котрий повинен же колись змінити гнів на милість “до своїх вір
них русинів”, то на прийдешню окупацію Галичини Росією, яка прине
се галицькому народові всі блага, прилучить до російської літератури, 
культури, мови “єдиного російського народу від Карпат до Камчатки”. 
Нові покоління облишили ці сподівання, енергійно зайнялися культу
рою місцевої української мови, місцевого українського народу, просвіт
ницькою, а згодом і економічною діяльністю, створенням преси, близь
кої народові, суспільною агітацією, що закликала до організації, солі
дарності, до захисту і реалізації своїх прав, наданих новою австрійсь
кою конституцією. Серед цих трудівників був і покійний Паньківський, 
який відтоді й до кінця працював на культурно-просвітницькій, згодом 
головно на фінансово-економічній ниві, незмінний член величезної кіль
кості громадських організацій, комісій, фактичний редактор чи завіду
вач справами різних видань і т. п. Я к усе це покоління і взагалі май
же все галицьке українське суспільство, дуже скептично налаштований 
щодо політики центрального австрійського уряду, яка завдала і не пере
стає завдавати стільки найгіркіших розчарувань українському населен
ню, він ставився без жодних упереджень до Росії, тим більше —  до її 
прогресивного суспільства, до її літератури та культури. У покійного це 
посилювалось і його особистими зв ’язками: його рідний брат, свяще
ник, разом із багатьма іншими перейшов на Холмщину, прийняв пра
вослав’я; покійний підтримував із ним стосунки, бував у нього в його 
парохії. (Згодом перейшов у Росію й інший брат, видатний український
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актор*). Разом із тим покійний належав до тих людей, які підтриму
вали та надзвичайно цінували зв ’язки з  українськими колами Росії, у 
тісному спілкуванні з  якими творилось і розвивалось українське життя 
й культура Галичини. Н е сумніваюся, що до російської окупації Гали
чини він поставився без страху та жаху, можливо, навіть і вітав у душі, 
як стільки інших представників місцевого українського суспільства, 
це возз’єднання Галицької України з великою “соборною Україною” 
Росії.

Він залишився у Львові як представник різноманітних місцевих фі
нансових і кооперативних установ, —  і уявляю, як тяжко було йому 
бути свідком тих репресій супроти всього українського, на шлях яких 
поступово, під впливом поганих радників, місцевих і тих, що злетілися 
з  різних кінців Росії, почала ставати російська адміністрація —  забо
рони української преси, товариств, установ, вигнання української мови 
зі школи й адміністрації, масових арештів, ув’язнень і заслань у Росію 
українських громадських діячів і просто представників українського су
спільства. Серед заарештованих був і покійний; його згодом звільнили, 
але при евакуації Львова російськими військами у липні ц. р. серед 
інших вивезли в Росію, до Києва*, де утримували спочатку під ареш
том, а згодом “на поруках”, якщо не помиляюсь, у гуртожитку, влаш
тованому для заручників*. Т ут він і помер від запалення легенів на 
60-му році життя, далеко від любої серцю родини, що залишилась у 
Львові.о

й о го  страждання закінчилися. Т а  скільки ще сотень і тисяч гали
цьких в ’язнів різних категорій —  захоплених війною у Росії, заареш
тованих і висланих із Галичини під час окупації, заручників, вивезених 
звідти при евакуації і т. п. —  і тепер знемагають в ув’язненні на всіх 
просторах Росії, від західного фронту до Східного Сибіру, відірваних 
від дому та родини, яку нерідко залишили у найтяжчих умовах, самі 
позбавлені можливості здобувати собі утримання, часто в найскрутні- 
ших матеріальних умовах. Серед них представники усіх суспільних кла
сів і станів —  селяни, міщани, учнівська молодь, священики та чинов
ники, особи інтелігентних професій, купці та промисловці, професори, 
літератори, художники, жінки, діти й немічні старі. Усі вони, вирвані зі 
звичного середовища й поставлені у найнезвичніші умови, позбавлені 
мови, перейшовши значною мірою через тюремне ув’язнення, через ж а
хіття етапного пересилання, виснажені фізично та психічно, даремно 
благають про звільнення, про повернення на батьківщину, оббивають 
пороги зі своїми проханнями, ловлячи оманливі проблиски надії на змі
ну суворого курсу. П ід час останньої думської сесії почався було “пе
регляд” цих ув’язнених, багато отримали дозвіл на виїзд за кордон, у
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тому числі й деякі українські, визнані такими, що не можуть бути ком
батантами через похилий вік чи інші умови (священики, важко хворі), 
та щось не чути, аби комусь із українських в’язнів пощастило скорис
татися з цього дозволу: надійшло нове розпорядження, поклавши край 
цим сподіванням, і в декого відібрали вже видані прохідні свідоцтва. 
Так само до українських засланців-галичан не застосовували й числен
них циркулярів про полегшення становища підданих воюючих із Росією 
країн слов’янського походження. Т ак  ніби український елемент усе ще 
зараховують до “найнебажаніших” чи особливо ворожих.

Це тим дивніше, що неприхильний до українства курс галицької ад
міністрації здобув уже свою оцінку й у пресі, й у промовах з  думської 
трибуни з різних сторін-і точок зору. Досить згадати палку статтю пре- 
подоб[ного] Никона* (у “Биржевых ведомостях”) про націоналістичне 
“вороння”, яке своєю діяльністю в Галичині зіпсувало все враження від 
визвольних гасел “російських героїв-орлів”,—  навіть деп[утат] Савен- 
ко, один зі згаданих преподоб[ним] Никоном у цій статті, зі слів “доб
ре поінформованого генерала”, засудив цей курс на сторінках “Киевля- 
нина” та визнав, що “політика й політиканство недоречні в окупованій 
ворожій країні”. А  жертвою цього політиканства стали саме у величез
ній більшості люди, зовсім далекі від політики, які ставилися до росій
ської окупації без упередження та страху і тому залишилися на місці. 
Нещодавно на сторінках “Украинской жизни” подали цікаву розмову з 
одним із галицьких заручників, сільським священиком*, який залишив
ся у своїй парохії, щоб своїм прикладом утримати від паніки, втечі та 
розорення своїх парафіян; він усіляко заспокоював їх міркуваннями на 
кшталт того, що “росіян вам особливо боятися не слід, хіба вам так до
бре було за нинішніх порядків? А  може, вам буде і краще? Усе-таки 
вони нам ближчі за польських панів” і т. д., і справді утримав на місці 
населення, зумів налагодити стосунки і з  окупаційною адміністрацією, і 
врешті, при евакуації цієї території російськими військами, був змуше
ний вирушити звідси разом із російською адміністрацією —  спочатку 
буцімто як вільний пасажир, а після перетину кордону —  уже як ареш- 
тант-“заручник”.

Дозволю собі навести заключні слова з  клопотання зосереджених у 
Києві заручників, надісланого ними на ім’я Верховного Головнокоман
дувача 22 серп[ня]:

“Звичайно, там, де гинуть тисячі життів, де сльози і кров ллються 
рікою, страждання окремих осіб тонуть у загальній масі горя. Т а  все- 
таки суворі закони війни поблажливі до мирного населення і прагнуть 
по можливості послабити неминуче зло”.
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Н е відчуваючи за собою жодної провини, ми просимо дарувати нам 
волю, звільнити від ролі заручників і дати можливість повернутися до 
своїх рідних і мирної праці” ( “Р[усское] сл[ово]”, 23 серп[ня]).

З а  підрахунком редакції “Украинской жизни” до осені цього року 
в ув’язненні в Росії перебувало близько 2000  інтелігентів і селян та 
близько 300 уніатських священиків і вчителів* української народності. 
Число це може бути тільки нижчим, але ні в якому разі не вищим від 
дійсного.

Ч и ж  не час згадати про них і покласти край їхнім поневірянням?
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З  У К РА ЇН С ЬК О ГО  Ж И ТТ Я

Поруч із міркуваннями про необхідність зібрати і згуртувати все 
населення імперії, його народності та суспільні групи в однму прагненні 
й одному пориві, поруч навіть і з  певними зусиллями діяти в цьому на
прямі, —  все-таки так уперто підтримується і зберігається те, що ді
лило, вносило ворожнечу й роздратування, і так неохоче робляться по
ступки, так поволі здаються старі форми утиску та викорінення. Ц е 
розхолоджує, і старі та нові тріщини неминуче позначаються на суспі
льних настроях. Нещодавно, в листі “З а  год” про настрої у провінції 
харківський кореспондент “Русских ведомостей” у дуже обережних ви
словах, радше в натяках, аніж у твердженнях, відзначив цю тріщину в 
місцевих стосунках, іще з  першої половини цього року.

«А до того ж, знаєте, те, що ми чинимо в Галичині... Знаєте, ці 
переслідування малоросійської школи, уся ця “внутрішня політика”, пе
ренесена за кордон, вона змушує багатьох замислитися» ( “Рус[ские] 
вед[омости]”, 6  листопада).

Галичина тепер майже цілком уже перестала бути об’єктом “внут
рішньої політики”. Але курс на “викорінення українства”, нав’язаний 
адміністрації добровольцями-націоналістами з початком війни, так різ
ко суперечить визвольним гаслам війни, принципам, проголошеним па
м’ятною відозвою Верховного Головнокомандувача до народів Австрії, 
що провіщала їм щире прагнення Росії, “аби кожен із вас міг розвива
тися та процвітати, зберігаючи найдорожче надбання батьків, мову і ві
ру”, —  цей неприхильний до українства курс продовжує зберігатись у 
повній силі, на шкоду не лише українському життю, не лише багато
мільйонним українським масам, які вносять щедру данину кров’ю в ни
нішній війні, —  але й на безумовну шкоду державним інтересам. О сь 
як характеризує його доповідна записка представників забороненої 
української преси —  редакторів і видавців закритих газет і журналів:

«У той же час* (одночасно з  репресіями [проти] українства в Га
личині) дійшли до крайньої межі переслідування проти всього україн
ського і в Росії. Попри те, що українська преса з  перших днів війни 
приєдналася до загального хору патріотичних заяв, закликаючи насе
лення до боротьби з  ворожим нашестям, головні періодичні видання 
українською мовою за розпорядженням влади було закрито на весь час 
воєнного стану, а вслід за цим було відмінено дозволи на решту укра
їнських видань; у загальному підсумку в Києві та Полтаві закрито 11 
видань: щоденну газету “Рада”, тижневик для народу “М аяк”, щомі
сячний журнал “Літературно-науковий вістник”, педагогічний журнал 
“Світло”, науковий журнал “Україна”, сільськогосподарський тижневик
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“Рілля” та ін. Подальші спроби українських журналістів відновити 
українську пресу не мали успіху: в одних місцях адміністрація зовсім не 
видавала, без жодних на це підстав, дозволів на українські видання, в 
інших видання припиняли зовнішнім втручанням, без пояснення причин, 
на першому ж  номері; в третіх дозволені видання не могли вийти у світ 
через украй складні чи й узагалі нездійсненні умови, висунуті цензурою 
(наприклад, вимога одеського цензора подати кожен рукопис у трьох 
примірниках). Н а  довершення всього, київська цензура вважала за до
речне і своєчасне висунути до українських видавців цілком довільну ви
могу —  про дотримання правил російської орфографії, —  вимогу, вза
галі нездійсненну. Таким чином, простими адміністративними 
розпорядженнями українську пресу в Росії цілковито знищили, до то
го ж  не за її напрям, не за зміст її статей, а, очевидно, лише за вико
ристання української мови. Цим не обмежилися протиукраїнські репре
сії воєнного часу: почастішали випадки цензурної заборони творів, які 
вільно друкувалися до війни в періодичних виданнях і окремими книга
ми; слова “Україна”, “український” зазнали спеціального переслідуван
ня з  боку цензури; були випадки заборони українських вивісок (у П ол
таві), театральних афіш (у Києві) і навіть народних візерунків; під 
тиском адміністрації прирікають на бездіяльність чи взагалі закривають 
громадські установи ( “Просвіта” у Кам’янці-Подільському), нарешті, 
застосовують суворих заходів і проти українських громадських діячів. 
Очевидно, виняткові умови воєнного часу дали керівникам нашої вну
трішньої політики сприятливий ґрунт для заходів, які мали на меті шля
хом охоплення українського руху відразу з  двох боків —  у Росії та Га
личині —  відразу викорінити всі результати культурної праці українців 
і всі способи її відновлення у майбутньому».

Записка була подана міністрові внутрішніх справ у серпні цього ро
ку* (цитуємо за текстом, оприлюдненим у IX  кн. “Украинской жиз
ни”). З а  місяці, що минули з того часу, становище українського жит
тя не поліпшилося —  додалися тільки нові факти, нові ілюстрації цих 
виняткових утисків. І тоді як тавро мовчання далі лежить на українсь
кій пресі, безборонно триває гавкання різних націоналістичних видань, 
що повторюють заяложені, голослівні, позбавлені будь-яких підстав 
звинувачення українства у зв ’язках із ворогами Росії, у зраді і т. п. 
Звісно, як каже приказка, пес гавкає, а вітер розносить, але в умовах 
російської дійсності, а особливо —  в нинішніх умовах, доводиться над
то часто бачити, що і собачий гавкіт призводить до наслідків дуже ре
альних. І не можна сказати, щоб цей, усе ще триваючий адміністратив
ний тиск, з  одного боку, і це гавкання із різних місць, які взяли 
монополію на особливий патріотизм, дуже гармоніювали із закликами
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до згуртованості, до єднання, до забуття всіх порахунків і ворожнечі. 
Гавкання, звісно, неіснуючих фактів не створить. Українство, звісно, не 
загине від нового натиску —  воно переживало вже й гіркіші. Р аз прой
дені ним сходини культурного та національного руху, звісно, не можна 
викреслити з  українського життя “як неіснуючі”. Т а  зайве руйнування, 
зайве нищення культурного життя, що вимагає нових зусиль, нових за 
трат, енергії та засобів для його відновлення, —  у чиїх вони інтересах? 
Щ о дає нову зброю до рук ворогів Росії, що окрилює їхні сподівання 
й енергію, як не видовище цих внутрішніх переслідувань, цієї вічної вій
ни з внутрішнім ворогом, яка не несе з  собою нічого [іншого], крім да
ремного, непотрібного роздратування. Якщо бажано осоромити всіля
ких прибічників австрійської орієнтації, впливу яких так старанно (і, 
оскільки йдеться про українство російське —  цілком безплідно) дошу
куються вороги українства, —  якщо бажано раз і назавжди відібрати 
у ворожої орієнтації будь-який ґрунт під ногами, вибити зброю з її рук, 
то, звичайно, єдиний успішний засіб для цього, —  це припинення на
ціонального гноблення, репресій і обмежень, повний і рішучий розрив 
з політикою русифікації, —  проголошення внутрішнього суспільного й 
національного миру. Щ о ж  і створило цю примару австрійської чи вза
галі будь-якої ворожої орієнтації, як не усвідомлення внутрішньої 
тріщини, внутрішньої образи в національних стосунках? У польських 
стосунках це усвідомили, нарешті, й уряд, порвавши з системою при
мусової русифікації, прийшов урешті-решт, —  хоча й трохи запізно, —  
до усвідомлення необхідності повного розкріпачення польської націо
нальності, надання їй Засобів необмеженого культурного існування та 
розвитку, для забезпечення головної мети —  внутрішнього зв ’язку, 
добровільного тяжіння і єднання з  російською державністю. Начебто й 
щодо деяких інших народностей —  як, скажімо, латишів, естів, литви
нів, вірмен, починає назрівати подібна зміна в урядовій політиці. З  Б о 
гом! Чи ж  не пора змінити ставлення і до найближчої, спорідненої по 
крові та мові, по спільних історичних переказах, багатомільйонної на
родності, з  якою тісне внутрішнє єднання, засноване на вільному й не
обмеженому співіснуванні, а не підпорядкуванні, і відсутність усіляких 
внутрішніх перегородок, усіляких внутрішніх тріщин були б особливо 
цінними й дорогими в часи тяжких випробувань.

Дозволю собі на цю тему процитувати статтю паризької газети 
“Polonia” (№  34 ), що має на меті висвітлення польського питання з 
точки зору Четвірного союзу. Непокоячись тим ужитком, який може 
зробити з українського питання ворожа сторона, вона зауважує:

“Чому ж  урядові сфери Петрограда, які щойно так блискуче ви
знали крах російської централістичної політики (в Польщі), щодо
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України не проявляють такої ж  ініціативи? Нехай дадуть українському 
народові ті свободи, яких він вимагає протягом століть. Нехай дадуть 
йому самоуправління і нехай він перестане залежати від сваволі місце
вої та петроградської бюрократії, яка, закопавшись у свої папери, з 
глибини різних відомств вирішує долю жителів берегів Дніпра. Росія 
повинна його врятувати, Росія повинна зробити той великодушний 
жест, який зможе зупинити шкідливі інтриги, вузол яких гніздиться у 
Відні”.

Ц е мало би бути зрозумілим не лише на берегах Сени, але й знач
но ближче.
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З  У К РА ЇН С ЬК О ГО  Ж И ТТ Я

Час від часу в пресі, особливо правій, з ’являються тривожні звіст
ки про “загравання” ворожої сторони з українством: про поширення 
українських видань серед військовополонених, про поновлення перего
ворів щодо заснування українського університету у Східній Галичині, 
про запровадження українського викладання, на галицький взірець, у 
школах Холмщини і т. п. Усе це речі, які не становили б жодного ін
тересу та значення за бодай більш-менш нормального ставлення до 
українського життя у себе вдома, —  але є якоюсь загрозою, викликом 
прийнятому в Росії курсові на придушення і викорінення українства. А  
серед людей, які справді вірять ідеологічному змістові нинішньої війни, 
її визвольним гаслами, ці та подібні факти не можуть не викликати гні
тючого враження. Неприємно, коли німецький канцлер може з певни
ми підставами хизуватися перед Європою тим, що польський універси
тет у Варшаві поляки врешті-решт отримали лише з  німецьких рук; 
коли в Бельгії німці могли виступити в ролі покровителів фламандсько
го руху. І тим більше слід було б поспішати там, де справа ще не ви
слизнула з  рук, аби не залишати ворожій стороні цієї вдячної ролі: по
ставати у вигляді покровителів і поборників культурних, національних 
прав гнаних і невизнаних малих народностей, їхніх національних потреб 
і запитів.

Звичайно, справжнім правим колам ці міркування недоступні. П ро
довжуючи утверджувати устами своїх ідеологів (на кшталт славнозвіс
ного дворянина Павлова), що перемога реакційної Німеччини й утвер
дження її впливу над Росією в інтересах російської реакції суттєвіша 
за перемогу Росії, якщо ця перемога може спричинити переважання 
прогресивних елементів, —  вони рішуче повстають проти всього, що 
може призвести до знищення внутрішніх відмінностей, суспільних і на
ціональних, до міцного об’єднання прогресивної частини російського су
спільства з  прогресивними неросійськими групами. І з  цієї точки зору 
нещодавній з ’їзд  правих діяв цілком логічно, рішуче виступивши проти 
скромних побажань прогресивного блоку в галузі пом’якшення націона
льних стосунків, і зокрема визнав неприпустимою будь-яку терпимість 
щодо українства:

“П ід виглядом відновлення малоросійської преси і звільнення заа
рештованих у Галичині україноманів, прогресивний блок вимагає від 
уряду припинення боротьби з  мазепинством, з  політичним рухом, над
звичайно небезпечним для цілісності російської держави, цілковито 
створеним, субсидованим і керованим Австро-Німеччиною”.
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О тж е, під “мазепинство, цілковито створене, субсидоване та керо
ване Австро-Німеччиною”, праві панове без зайвих розмов підводять і 
всю українську пресу Росії, яка цілком певно стояла на ґрунті росій
ської державності, з ’ясовувала необхідність забезпечення необмежено
го розвитку українського життя у тісному зв ’язку з  життям загально
державним, у загальному розвиткові конституційного ладу, крайового 
життя і національного самовизначення, на засадах, проголошених актом 
17 жовтня. Підводять під цю категорію і все українське життя Гали
чини —  всіх цих переважно зовсім далеких від політики культурних, 
громадських, економічних трудівників Галичини, на захист яких вирі
шив виступити блок, —  які по можливості працювали над економічним 
і культурним відродженням краю, над захистом прав українського на
селення та його організацією на захист цих останніх представників га
лицької інтелігенції.

Воістину дистанція велетенського розміру. .
Наскільки погоджується з  істиною твердження правих політиків, 

що весь цей —  як вони його атестують —  “мазепинський”, чи, кажу
чи людською мовою, український рух, був “цілковито створений, суб
сидований і керований Австро-Німеччиною”, —  це в Харкові, одному 
з найдавніших центрів українського руху, можуть оцінити краще, ніж 
деінде. Люди, бодай трохи обізнані з  минулим харківського суспільст
ва, знають, що тут сто років тому виходив “Украинский вестник", сто
рінки якого були відкритими для творів місцевих письменників україн
ською мовою; що одним із стовпів цього нового літературного руху був 
професор і ректор Харківського університету*, людина досить казенно
го способу мислення, якій це офіційне мислення не заважало віддава
тися українській поезії та подарувати їй чудові українські переклади з 
інших літератур; що іншим стовпом цього руху був один із засновни
ків українського театру і популярної літератури* для народу харківсь
кий предводитель дворянства. А  ось взірець міркувань пересічного хар
ківського інтелігента того ж  часу:

“Наречие славянского языка”, яким розмовляють десять мільйонів 
малоросіян і галичан, яким пишуть О снов’яненко, Ш евченко, Гребін
ка, Галка, Могила, такі чудові “вещи”, —  це “славянское наречие” не 
можна назвати “провинциальным наречием русского языка”, який і сам 
також не більше, як наріччя “в отношении к своєму родовому языку 
славянскому”: чи ж  не зрозуміло?

«Малоросійська мова милозвучніша за всіх інших своїх сестер; во
на не терпить збігу багатьох приголосних; у ній немає ні цього г (рш) 
чеського, ні цих r z ,  b r z ,  d r z  (рж , брж, држ ) ПОЛЬСЬКИХ, НІ ЦЬОГО Ы 

російського —  цього надто —  відчутного звуку...» Правда ж?
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«Гаразд. П р и п у с т і м о ,  що малоросійське наріччя і справді 
м о ж н а  назвати “милозвучною мовою”; та чи ж  може бути мова без 
письменства? Д е ваше письменство? —  Дозвольте. Н евже ж  “пись
менство” є необхідною умовою, аби назвати предмет справжнім його 
іменем?.. Малоросійські “думи та пісні” сповнені красот непідробної, 
високої поезії; а де поезія, там і мова. “Д е наше письменство?”»

Стривайте, панове, таж лише десять років минуло, як виникло ма
лоросійське письменство, а подивіться, скільки вже написано і як на
писано. Можемо вказати переклади з малоросійської чеською та росій
ською, а чи похвалитеся ви перекладами хоча б якоюсь мовою з вашого 
“первинного” письменника В.К.Тредіаковського, який колись був ва
шим учителем елоквенції, “сиречь красноречия и других многих красот 
и хитростей пиитических”! Х то перекладав з  вашого “реформатора мо
ви” істинно-знаменитого мужа М.В.Ломоносова? Щ о вже казати про 
Сумарокових, Х ераскових...

«Припустімо, що все це так, тобто що “прекрасна малоросійська 
мова має свою літературу, красне письменство” —  все-таки можна 
спитати: для кого вона існує? Х то читає по-малоросійськи? Мужики, 
неуки!!!» —  Ви дуже тверезо міркуєте, мої добрі читачі, погоджуючись 
із розсудливою думкою усіх назагал журналістів (які зовсім не знають 
малоросійської мови та ніколи не бували в Малоросії, які про заняття 
малоросіян знають так само, як про спосіб життя таїтян: із чуток); тіль
ки в цьому разі дійсність дуже суперечить абстракції. О сь мої факти: 
не одне видання деяких малоросійських книг розкупили й перечитали. 
Це факт. «Освічене малоросійське суспільство, тобто вище, не читає 
не лише по-малоросійськи, а й навіть по-російськи: всеросійське вище 
суспільство говорить і читає лише по-французьки, зрідка по-англійськи 
й по-німецьки. А  російське “середнє” суспільство споконвіку любить 
рідну мову та рідну літературу; малоросійське ж, крім російської мови, 
знає і свою; крім російського “письменства”, як ви кажете, насолоджу
ється ще і своєю н а с ь к о ю  літературою. О тже, “малоросіяни” 
насолоджуються удвічі супроти “великоросіян”, —  та яке удвічі! —  
вдесятеро, якщо не більше! Я  принаймні високо ціную “Повісті” О с 
нов’яненка, “Кобзар” Ш евченка, “Приказки” Гребінки, “Думки й піс
ні” Могили, “Саву Чалого”, “Вітку” й “Переяславську ніч” Галки, —  
щоб їх порівнювати з будь-якою російською книгою, —  хоча б і деся
титомною, за винятком дуже небагатьох...». Втім, у кожного свій смак, 
чи, як каже вище суспільство, російське та малоросійське, chacun a son 
gout [у кожного свій смак].

“Панове! Ви пишете по-російськи: добре, дуже добре! —  Навіщо 
ж заважати сербові писати по-сербськи, чехові по-чеськи, малоросіяни



442 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ...

нові —  по-малоросійськи? Нехай кожен пише по-своєму, аби лише пи
сав добре. Н евже вас не тішить слава нашої дорогоцінної вітчизни? 
Невже ви не можете зрозуміти, що ідея “величі ” нероздільна з  бага
толюдністю, різноплемінністю, освіченістю жителів держави?.. Російсь
кі піддані читають по-німецьки, по-французьки, по-англійськи, але... і, 
нарешті, по-малоросійськи —  скільки різних мов, що прославляють 
єдину вітчизну!”

«”М и будемо писати малоросійською!” Дарма запитувати, “хто бу
де читати?” —  повірте, ніхто б не друкував, якби не розкуповували 
друкованого».

Т ак  думали й писали в Харкові на початку 40-х років (стаття 
датована груднем 1841 р., у 1842 р. вона з ’явилася в одному з петер
бурзьких журналів). Н е знаю, чи вважають праві спостерігачі за укра
їнством і цей виступ за створений і субсидований Австро-Німеччиною. 
Проте безумовно, що погляди, думки й навіть аргументи цієї статті, за 
певних відмінностей у термінології та стилізації, є, власне кажучи, ти
ми ж, якими і тепер поборники українського руху захищають право на 
існування і необмежений розвиток української мови, української літера
тури й культури, їхнє місце в рамках російської державності та грома
дянства.

Х іба що вони воліють називати їх українськими, а не малоросійсь
кими. Невже справа лише у назві?
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З  У К РА ЇН С ЬК О ГО  Ж И ТТ Я

Українське ім’я стало одним із жупелів для сучасних україноборців. 
Майже жодна полеміка не обходиться тепер без того, щоби супротив
ники українства не вперлися врешті-решт у цей тин —  “чому Украї
на?”, “на якій підставі —  “українці”? І це не тільки у людей, безна
дійно заражених ненавистю до всього, що відхиляється від офіційної 
народності, а навіть і в людей, які цілком щиро не вважають себе во
рогами варіацій “загальноросійського” —  “у певних межах”. Нещодав
но з приводу організації в Москві “українського товариства” для допо
моги біженцям з  українських країв* московський орган “Спутник 
беженца” писав у спеціальній передовиці, присвяченій цьому фактові:

«Термін “український” новий і незвичний для російського вуха. Д о 
сі ми були знайомі з  прикметником “малоросійський”, для тих тридця
ти мільйонів народонаселення, котрі утворюють Малоросію. Тридцять 
мільйонів малоросів, завдяки прикметникові “малоросійський”, який 
увійшов у практику і був сприйнятий життям, називають і вважають 
себе російськими людьми, братньою та меншою гілкою великого росій
ського племені. І не лише малоросів, які живуть у межах Росії, але й 
малоросів, котрі живуть на території ворожої і воюючої з  нами А вст
ро-Угорщини. Звичайно, можна назвати це “суперечкою про слова”, 
але ж  і сама назва Росія є також словом. Ім’я не є простим звуком, 
коливанням звукових хвиль повітряної атмосфери. Для ельзасця зовсім 
не байдуже називатися французом чи німцем. І коли в Австро-Угор
щині малоросійське населення, за допомогою репресій, усіляко змушу
вали називати себе замість російської українською національністю, нам 
цілком зрозуміло, які цілі переслідував застарілий і підступний ворог 
Росії та всього російського. Але те, що зрозуміло та природно з точ
ки зору завдань і прагнень австрійської політики, стає зовсім незрозу
мілим і протиприродним з  точки зору нашої, російської. Навіщо ми по
винні переконувати тридцять мільйонів малоросійської народності, що 
вона не російська, а якась окрема, “українська” національність? Ц е пе
редусім нетактовно, особливо з огляду на ту обставину, що в момент 
оголошення Австрією війни Росії усі так звані “українські комітети” 
Галичини заплямували себе вічною ганьбою зради російському імені. І 
якби “українське суспільство” перейменувало себе, замість скомпроме
тованого національною зрадою слова “український” на “малоросійське 
суспільство”, то це було б і патріотичніше і, зрештою, просто тактич
ніше» і т. д.

Я  подав тільки витяг із цієї статті як характерний зразок цього не
терпимого ставлення до українського імені. І все те, що я зараз навів,
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і багато іншого, що задля економії місця я мусив пропустити, сповнене 
помилок і нерозуміння. Українське ім’я зовсім не було нав’язане укра
їнському суспільству якимись репресіями. Термін цей дуже старий, — 
його ще у X II—X III ст. використовували в нинішній Україні для озна
чення окраїнних земель (так, “українською” у X II ст. називають П е
реяславську землю, на одному кінці, польське пограниччя —  на іншо
му кінці цієї території); згодом, з  X V I ст., воно спеціалізується для 
українського Подніпров’я, і в міру того, як цей край, під захистом ко
зацтва (яке з  X V I ст. взяло на себе роль виразників і поборників на
ціональних інтересів), ставав, так би мовити, цитаделлю, осередком на
ціонального українського життя, —  термін “український” набуває, 
поряд зі старим, суто географічним, ширшого значення, з тенденцією 
стати терміном національним. Уже в актах епохи Хмельницького (на
віть московських дипломатичних) поряд із відродженим давнім, істо
ричним означенням “Малої Росії” (це останнє, мабуть, мало ієрархічне, 
грецьке походження і було спочатку додатком до “малої” , Галицької 
митрополії на відміну від давньої Київської, але до місцевого обігу не 
перейшло), зустрічаємо й “Україну”, “українців” у цьому новому зна
ченні. А  вирішальною для нового українського життя, безумовно, була 
поезія Ш евченка, що прийняла виключно “український” термін у зага
льнонаціональному значенні й закріпила його у цілій низці піднесених 
строф, які навічно закарбувалися в душі українського народу:

Світе тихий, краю милий, 
Моя Україно,
За що тебе сплюндрували. 
За що, мамо, гинеш?*

(1843)

Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога, 
За неї душу погублю!..* 

(1847)

З а  того значення, яке поезія Ш евченка набула у розвитку суспіль
ної та національної свідомості в українському суспільстві, мабуть, її од
нієї вистачило б для того, щоб вирішити остаточно це термінологічне 
питання, якби за “українським” терміном навіть не було ні тієї багато
вікової історії, про яку я щойно згадав, ні творів книжного письменст
ва та народної поезії (у якій термін “український” також здавна здо
був право громадянства), ні традицій найгероїчніших моментів історії 
українського народу, нерозривно пов’язаних з українським іменем (сла
ветний переможний гімн X V II століття “Т а  не буде ліпше, та не буде 
краще, як у нас на Вкраїні” . . . ) .

Ц е сталося тим легше, що терміни “малоросійський”, “південноро
сійський” не набули поширення в народі; “російський” тут зазвичай 
означає великорос, інакше —  “кацап”; із терміном “малоросійський”, 
“малорос” врешті-решт поєдналося несерйозне ставлення до змісту цьо
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го поняття, і тому він набув дещо одіозного характеру, подібно до ве
ликоросійського прізвиська “хохол”, “хохлацький”.

Лише в австрійській Україні тримався в народі та суспільстві тер
мін “Русь”, “русин”, “руснак” саме у значенні Руси місцевої, півден
ної (тоді як для великороса існували назви москаль, росіянин), його
прийняли й офіційно, у польський формі Ruś, Rusin, у німецькій ---
Ruthene, Ruthenisch (автор цитованої статті знову робить грубу помил
ку, кажучи, що це був тенденційний австрійський винахід, тоді як на
справді цей середньовічний латинський термін увійшов у вжиток за ба
гато століть до часу, коли австрійському урядові довелося мати справу 
з галицькими русинами). В офіційному вжиткові термін “руський” за 
лишався тут до самої війни, але в літературному, культурному обігу він 
також поступався все більше й більше українському імені, що посуну
лося зі Східної, російської України разом з літературним впливом схід
ноукраїнського відродження. І тут вирішальне значення мала поезія 
Шевченка, це національне євангеліє галицьких українців. Прийняття 
українського імені було для галицького суспільства символом якнайтіс
нішого долучення до українського відродження, з  іншого боку —  воно 
хотіло прийняттям цього терміну покласти край тому жонглюванню по
няттями, яке відбувалося на ґрунті старої термінології: споконвічне ру- 
ський-українець (південнорос) підмінялося новим руський-загальнорос 
(великорос), і це давало привід для всіляких ненавмисних і навмисних 
непорозумінь. Зразки  такого жонглювання можна було бачити і під час 
нещодавньої галицької окупації: часом через непорозуміння, часом —  
дуже добре знаючи, в чому справа, різні тлумачі хапалися за той факт, 
що місцеве населення і досі називає себе “руським” і вказували на ньо
го як на доказ, що воно не приймає “української пропаганди”, що во
но зберігає відчуття своєї руської єдності і т. д.; але це населення під 
цим своїм “руським” іменем насправді мислить саме те, що ми назива
ємо українським —  воно відчуває свою окремішність від вашого “рус- 
ского”, його “руська мова”, якою воно розмовляє, яку воно хоче мати 
в школі, у церкві —  це українська, малоросійська, якщо бажаєте, але 
не великоросійська мова, його “руська віра” —  це унія, а не правосла
в’я ... Н і, якщо воно почуває себе “русским”, то його мова, школа по
винні бути російськими, тобто великоросійськими, його віра повинна 
бути споконвічна російська віра —  православ’я, і потрібно всіляко схи
ляти його до цієї останньої і т. п. У  згущенішому, різкому вигляді тут 
довелося зіткнутися саме з  цим змішуванням понять, якого саме й на
магалася уникнути галицька інтелігенція, приймаючи замість старого 
національного нове національне українське ім’я.

Чи ж  варто казати, що саме по собі це останнє не містить у собі 
жодної антиросійської орієнтації? Воно веде свій загальнонаціональний
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характер саме від епохи, коли український народ дивився на Росію, чи 
Московську державу, як на свою опору, союзника у своїй визвольній 
боротьбі. І тепер, звичайно, на кожного українця орієнтації австрійсь
кої знайдеться незрівнянно більше українців справжньої російської орі
єнтації, або таких, котрі, враховуючи політичний розподіл української 
території, вважають найраціональнішим, щоб українці, облишивши тур
боти про високу політику, яку не мають можливості робити по-своєму, 
докладали всіх зусиль до розвитку свого народу відповідно до тих по
літичних умов, у які поставив їхню найближчу вітчизну історичний про
цес. Якщо в нинішніх умовах українство могли б підхопити певні кола 
як якесь вороже Росії гасло, то вина, очевидно, не в самому цьому тер
міні й не в програмі, яка у ньому міститься, яка укладалася та чудово 
могла б укластися в рамках російської державності й тісного єднання 
східного слов’янства, а в непримиренній тенденції до викорінення само
го національного буття українського народу, прийнятій офіційними й 
офіціозними колами, і з  нею слід покінчити, аби обламати вороже Р о
сії жало українства у руках ворогів цієї останньої.

І що джерело цієї нетерпимості до українського імені полягає та
кож не в терміні, не в словах, а в прийнятті чи неприйнятті факту, — 
це достатньо виявив сам автор цитованої статті, який свій заклик до 
малоросійського імені закінчив таким досить несподіваним фіналом:

“Оскільки взагалі у нас відчувається потреба в особливому мало
російському товаристві допомоги біженцям, то чи не простіше тим із 
діячів цього товариства, котрі справді хочуть попрацювати на допомо
гу знедоленим людям, просто приєднатися до працівників нашого цен
трального бюро, не відгороджуючись від нього через бажання уподіб
нитися до невеликих народностей, таких як латиші, для яких, звісно, 
цілком природним є побоювання, щоб їх не забули в загальному пото
ці російських біженців. Але таке побоювання за малоросів, які станов
лять головне ядро всіх біженців, звичайно, не'може бути виправданим 
тими ж  підставами”.

О тж е, те, що природне для малих народів, таких як латиші, та для 
великих —  як поляки, для українців, врешті-решт, “не може бути ви
правданим”, як би воно не називалося, очевидно, —  українським, ма
лоросійським чи яким завгодно іменем. І в цьому сутність, а міркування 
про непридатність українського імені —  лише словоблуддя. Справа тут 
у визнанні чи невизнанні факту існування української народності, 
українського руху, українських традицій. Жодні назви не примирять тих, 
хто не визнає цього факту, і жодний термін не налякає тих, хто щиро 
зважає на прагнення до національного самовизначення та необмеженого 
розвитку взагалі великих і малих народів, обділених історією.
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НОВИЙ РІК

Страшний рік, який від початку до кінця розгортав перед очима су
часників жахливі, невтішні, безпросвітні картини, нарешті закінчився і, 
відвертаючись від цих тяжких переживань, думка допитливо звертаєть
ся до майбутнього, силкуючись вирвати в нього відповідь на пекучі пи
тання. Чи довго ще триватиме оргія варварства, що охопила найкуль- 
турніші країни світу, потоптала всі давні прагнення до гуманності, до 
об’єктивності, до подолання первісного звіра в людині, й повернула гор
дий своїми духовними досягненнями світ знову до готтентотської мора
лі, яка визнає хвальним усе, що слугує  моїм інтересам, і огидним —  
що слугує інтересам мого супротивника? У що вона виллється? Ч и від
кинуть народи, як огидне страхіття, усе це відроджене звірство з  мо
ментом закінчення війни і простягнуть один одному руки з твердою рі
шучістю на новій, омитій кров’ю землі зажити по-новому, не 
повторюючи старих помилок, чи, навпаки, опустивши зброю, вони за 
лишаться й надалі в зімкнутих лавах, під владою гасел ненависті й зла, 
підозріливо стежачи за поведінкою супротивника, щоб відновити з  най
меншого приводу боротьбу з  новою, ще більшою запеклістю?

Іншими словами —  чи завершиться ця страшна війна справжнім 
миром, роззброєнням, відродженням і посиленням вільного й необме
женого розвитку суспільства, чи це буде лише розмир, озброєння для 
нової, ще лютішої і рішучішої боротьби та подальше панування гасла: 
все для війни і лише для війни? Чи оновляться і в новій силі своїй знай
дуть нову довіру ті підвалини, на яких будувалися сподівання культур
ного суспільства, релігія людства останніх поколінь: солідарність мас тру
дарів і солідарність інтелігенції, будівничих людської культури, без роз
різнення державної, національної та будь-якої іншої приналежності, чи, 
не витримавши часу випробувань і розпавшись раз під натиском імперіа
лізму й націоналізму, вони муситимуть уже поступитися новим гаслам, 
котрі увіллють новий зміст у життя й культуру народів, великих і малих, 
що будуватимуть зі свого для світу і будуватимуть зі світового для себе?

Від цих питань і сумнівів стискається тепер серце культурної лю
дини в різних кінцях Європи. Т а  особливо болісно постають вони в 
думках тих найнещасніших із захоплених війною народів, у котрих лінія 
фронту пройшла всередині, по живому національному тілу та, розрізав
ши його нездоланним воєнним кордоном, замкнула у ворогуючих табо
рах живі частини національного організму, перервавши будь-які стосун
ки між ними.

Н а Новий рік нов[ого] ст[илю] газети обійшла відозва польського 
письменника, що звертає увагу культурного світу на жахливі лиха поль
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ського народу, сини якого ось уже другий рік ведуть братовбивчу вій
ну в лавах бойових армій і спустошують рідну країну, не маючи навіть 
можливості боротися за неї і вмирати для неї. У  такому ж, —  і навіть 
іще страшнішому становищі (оскільки до ударів війни, ударів ворога 
додалися ще і внутрішні репресії з  метою викорінення чи послаблення 
його національного ж иття),—  перебуває і український народ, і найпри- 
страсніша молитва про закінчення війни й відновлення європейського 
миру, очевидно, виходить з  українських сердець. Лише молитва, —  то
му що події відбуваються і розвиваються, не зазнаючи жодного впли
ву з їхнього боку.

Українське суспільство Росії, яке останніми роками вступило в най
тіснішу співпрацю з прогресивними колами великоросійськими та пов’я
зало нерозривно вирішення українського питання у Росії з  розвитком її 
конституційного життя, крайового самоуправління й національного са
мовизначення, стоїчно витримує всі злигодні війни, посилені тяжкими 
репресіями, об’єктом яких стало українське життя у Росії з  самого по
чатку війни і які й досі оточують густою хмарою підозр кожен його 
прояв. Паралізоване ними на кожному кроці, позбавлене слова, поста
влене під перехресний вогонь підозр і інсинуацій, воно, попри все це, 
стійко дотримується своєї лінії —  свого непорушного рішення не від
діляти своєї долі від долі великоросійського суспільства й прогресивної, 
демократичної Росії, твердо вірячи, що рано чи пізно загальне торже
ство принципів суспільної свободи, самоуправління й демократизму в 
Росії принесе задоволення національних запитів України, які лежать у 
тій самій площині.

Українське суспільство ніколи не виділяло українського питання з 
загального плану суспільного й політичного оновлення Росії, не претен
дувало на якесь привілейоване становище, на виняткове трактування 
його в силу якихось історичних прав чи історичних заслуг у створенні 
суспільних і культурних цінностей Росії. Воно також не залишалося 
глухим до нагадувань прогресивної великоросійської інтелігенції —  за 
своїми національними потребами та завданнями не забувати загального 
й основного завдання політичного і суспільного влаштування Росії та 
національними запитами не розривати стиків прогресивних і демокра
тичних українських груп із групами великоросійськими. А  в останні ро
ки, перед війною особливо, встановлювалося все конкретніше й плано
мірніше співробітництво прогресивного українського суспільства з 
прогресивним великоросійським і все виразніше з ’ясовувалося, що по
винно лежати у сфері солідарності національних українських інтересів 
і що повинно залишатися непорушною підвалиною співробітництва в га
лузі спільних політичних і суспільних завдань усієї прогресивної Росії.
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Але, залишаючись вірною цим принципам дружного політичного й 
суспільного співробітництва з  прогресивними й демократичними група
ми великоросійськими, українська інтелігенція мала право вимагати і 
дійсно не припиняла наполягати на тому, щоб ці останні так само не 
залишали поза своєю політичною тактикою питань національної рівно
правності й самовизначення як одного з  основних елементів спільного 
завдання й мети співробітництва —  політичної і суспільної розбудови 
Росії, а серед цих питань —  і задоволення національних потреб вели
чезного українського народу, що лежать у цій площині. І в цьому пла
ні, —  знову-таки слід констатувати, —  налагоджувалося все більше 
взаєморозуміння й чуйність між українськими та великоросійськими 
групами (і близькими до них іншими елементами).

Війна спричинила в усьому цьому певну перерву. Величезна біль
шість великоросійського суспільства, захоплена гаслом “усе для війни” 
в його надто вузькому й однобічному тлумаченні (який виявив свою не
спроможність у його очах лише згодом), настійно радила усім, хто по
трапив під колеса створеного війною становища, “перетерпіти” до кін
ця війни, щоб внутрішніми чварами не відволікати енергії від зовнішньої 
боротьби, не порушувати скаргами єдності настрою, —  словом, підтри
мувати всіляко внутрішній мир і спокій, аби не створювати труднощів 
керівним колам,—  і особливо це рекомендували українцям. Лише кри
чущі подвиги творців російської політики в Галичині до певної міри ви
вели з цього квієтизму представників прогресивного великоросійського 
суспільства, та й то більше в тому сенсі, що це хазяйнування “російсь
кого вороння” у Галичині* безпосередньо відбивалося на інтересах зо
внішньої боротьби. А  коли Галичину евакуювали і питання перетвори
лося на “внутрішнє”, воно негайно вийшло з поля зору цих кіл.

Т а  за цей час устигло суттєво змінитися загальне становище. Я к 
що можна було зрозуміти дружню пораду “потерпіти” кілька місяців, 
коли припускали, що в усякому разі до кінця року війна буде ліквідо
вана, то складно було якщо не говорити, то слухати поради “терпіти”, 
коли перспективи війни розрозсталися і відсувалися у безмежну дали
ну рішучості воювати “до повної перемоги”, в разі потреби, за роками 
роки, довгі роки. Зрозуміло, що коли можна було втримати національ
не життя у стані антракту протягом кількох місяців, то затяжна руїна 
її загрожувала цілковитою руїною, з  якою миритися й терпіти якось 
уже й соромно було радити.

З  іншого боку, змінилося й саме розуміння гасла “все для війни”. 
Якщо спочатку його тлумачили в сенсі: “усе інше можна відкласти”, то 
гіркий досвід потім з ’ясував, що саме від “іншого” найтісніше та най- 
безпосередніше залежать інтереси тої ж  війни. Успіхи держави в орга

М. Грушевськнй. т. З
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нізованості, розвитку суспільної енергії та солідарності зміцнюють її 
шанси в зовнішній боротьбі і навпаки. Кожен серйозний розлад, хоча 
б і в галузі національних стосунків, насильне придушення енергії націо
нальної творчості, невдоволення і роздратованість, викликані цим, — 
усе це, звичайно, не може не позначатися на тому напруженні народ
них сил, до якого звернені такі гасла.

Представникам прогресивного великоросійського суспільства настав 
час серйозно задуматися над необхідністю відновлення, якомога швид
шого й повнішого, більш-менш нормальних стосунків також і в галузі 
національного життя недержавних народностей Росії, у тому числі й 
найбільшої з  них, української —  необхідністю, нагальною чи то з  точ
ки зору здійснення гасла можливого розвитку суспільного життя, чи в 
ім’я недоторканності прогресивної програми, у якій охорона національ
ного життя недержавних народностей є таким суттєвим чинником.

Н е маючи змоги вплинути на припинення світової пожежі, ці на
родності з  огляду на все дальше затягування створеного нею стану, не 
можуть далі залишатися байдужими, очікуючи повернення “часів мир
них”. П ід загрозою повного розпаду та руйнування їхнього національ
ного життя їм доводиться думати про підтримання його [життя] до 
цього повернення, зайнятися національним будівництвом і в умовах ни
нішньої великої війни, якщо перспективи її так розсуваються і стають 
такими невизначеними.

Заклики до солідарної праці, продиктовані тривогою та страхом пе
ред зруйнуванням культурних і суспільних надбань, досягнутих працею 
поколінь, лунають з  боку то однієї, то іншої народності, —  лунають із 
різних кіл і шарів українського суспільства.

І про цю необхідність, панівну та владну, їм доводиться нагадати 
співзвучним групам, які керують у тих державних рамках, у які їх 
включила воля долі та зв ’язок із якими вони бажають зберегти непо
рушним, —  прогресивним великоросійським групам.

Солідарна праця необхідна, невідкладна, і вона вже наростає. Але 
конче потрібно відновити умови, які б створювали можливість більш- 
менш нормального перебігу її найближчим [часом]. У цьому українсь
ке суспільство чекає підтримки співзвучних прогресивних груп во ім’я 
спільності інтересів і непорушного співробітництва.
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К А М ІН Ь С П О Т И К А Н Н Я

Українське питання не перестає бути для багатьох і багатьох каме
нем спотикання на порозі великої Росії майбутнього,—  Росії вільних і 
рівноправних народів, об’єднаних дружним прагненням до розвитку 
економічної, культурної та суспільної могутності своєї спільної держа
ви. Обійти це питання неможливо, вступаючи до величавого собору 
майбуття, —  воно надто значуще для цього, і те чи інше вирішення 
його надто багато важить у загальному укладі відносин; це розуміє ко
жен прогресивний, вільний від упередженого ставлення, спостерігач 
українського життя. Але саме упередженість, непримиренне ставлення 
до українства встигло стати звичкою —  другою натурою для багатьох, 
уже готових визнати всю безвихідність старої політики внутрішньої вій
ни і гноблення, однак не готових “іти так далеко” у її ліквідації. П рин
ципово визнаючи всю згубність старої боротьби з національними праг
неннями недержавних народностей, політики переслідувань і репресій, 
вони все-таки з явною розгубленістю зупиняються перед висновками, 
які їм доводиться зробити з цього принципового визнання найбільшої і 
найближчої, а разом із тим найобділенішої в сушо національному (не 
громадянському) сенсі народності, —  української. Надто сильні старі 
звички, надто звична стара пісня!

Характерним прикладом у цьому плані стали репліки київської на
ціоналістичної преси, викликані моєю статтею “Ветхий прах” в минуло
річній “Речи” (№  261) з  приводу інсинуацій і вигадок, якими опови
те в цій пресі сучасне українство. “Киевлянин” відповідав на неї відразу 
двома статтями (у №  29 2 ), —  відповів великою статтею його вида
вець, депутат В.В.Ш ульгін, а поза тим редакція, не вдовольнившись 
нею, супроводила її ще й редакційною передовицею. Наче невдоволена 
надто великою миролюбністю, яку виявив п. Ш ульгін у своїй статті, 
редакція доклала всіх зусиль, аби стисло, словами не стільки сильни
ми, скільки міцними, повторити ще раз, —  звісно, цілком бездоказо
во — усі ті звинувачення, на цілковиту безпідставність яких вказував 
я у своїй статті. Звичайно, вони не набули через це більшої перекон
ливості, але подали у згущеному вигляді весь букет тої специфічної 
атмосфери, у якій живе та дихає націоналістична публіка і яка у свіжої 
людини відбиває будь-яке бажання подальших розмов.

Тому, полишаючи осторонь передовицю, звернімося до статті п. 
Шульгіна, продиктованої, очевидно, бажанням збагнути це прокляте 
для кіл “Киевлянина” українське питання і зайняти в ньому примирли
ву позицію. У щирості цього бажання не маємо підстав сумніватися, —
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хоча ці примирливі прагнення справляють досить дивне враження в то
му своєрідному гарнірі, в якому подає добрі наміри п. Ш ульгіна його 
власний орган. Але факт цей дає змогу, власне, збагнути опір середо
вища, який доводиться долати самому п. Шульгіну, аби піднятися на
віть до такої міри об’єктивності, якої він досягає у своїй статті.

Звісно, ці зусилля, якщо вони справді щирі та дієві, врешті-решт 
долають опір брехні й упередженості. Але для даного моменту вони 
вельми характерні.

Депутат Ш ульгін, очевидно, перебуває під владою тих протиріч, 
про які я згадав вище, безумовно, добре відомих багатьом, які, подіб
но до нього, хитаються між щирою огидою до насильства над людськи
ми переконаннями та міркуваннями неправильно сприйнятих державних 
чи національних інтересів. Він, з  одного боку, не сприймає пересліду
вань української інтелігенції, заборони української преси, українських 
товариств, усіляких утисків українського слова, —  словом, позбавлен
ня культурної людини її найціннішого права вільного культурного та на
ціонального самовизначення і спілкування зі своїм суспільством, сере
довищем, народом, —  і переслідувань за прагнення до здійснення цього 
спілкування. «М и гадаємо, —  пише депутат Шульгін, —  що гуртко
ві інтелігенції, яка називає себе “українцями”, якщо вони не снують 
зрадницьких щодо Росії справ, слід надати цілковиту свободу працю
вати над тим, що вони називають “українською культурою”. Нехай 
друкують свої газети, нехай видають свої журнали, пишуть свої книги 
і влаштовують приватні товариства, які фабрикуватимуть цю культуру». 
Т а, з  іншого боку, “ми все-таки ніколи не можемо забути, що росій
ський народ не один живе на світі і що йому доводиться volens-nolens 
[мимоволі] змагатися з  іншими культурами, не менш сильними, і тому 
невигідно та недоцільно розпорошувати сили російської інтелігенції на 
створення двох чи кількох культур”.

З  цієї дилеми депутат Ш ульгін робить все-таки висновок, що хо
ча незгідні з  українськими прагненнями не можуть бажати українцям 
успіху в справі, яка видається їм безнадійною, і повинні зберігати за 
собою право критикувати її, однак “державна влада вчинить мудро, як
що надасть їм (українцям) повну свободу робити їхню невдячну спра
ву”. Але редакційна стаття, парафразуючи та коментуючи слова депу
тата Ш ульгіна, вносить до цієї парафрази ноти, які лунають цілком 
інакше, й ніби розкриває певні недомовки і свого видавця. Цілком ви
знаючи, що “малоросійське населення” Росії ніде, у жодних прошарках 
не виявило жодної нелояльності, вона допускає, що «малоросійський 
рух, —  оскільки він засновується на любові та звичці малоросійського 
населення до своїх етнографічних особливостей і ніде ні в чому не за
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зіхає на згуртованість російського народу й усієї країни, —  може' не 
зустрічати перепон з боку державної влади. Але до проявів і спроб “ук
раїнської” пропаганди, створеної та підтримуваної ворогами Росії, і на
далі не можуть ставитися спокійно російська державна влада й росій
ське суспільство, в тому числі все малоросійське суспільство, яке 
відчуває себе невіддільною частиною російського народу. І все те, що 
відколювало б малоросів від єдиного російського народу, що вселяло б 
у них думку про національну окремішність, слід відкидати як таке, що 
марно роздрібнює сили цього народу, а тому завдає шкоди всім його 
частинам. О сь чому в народних, середніх і вищих школах Малоросії 
повинна бути російська мова викладання, спільна зі школами інших ро
сійських частин імперії: О сь чому офіційною мовою Малоросії в уря
дових, земських, міських та інших установах, на шляхах сполучення та 
ін. може бути одна загальноросійська мова».

Таким чином випливало б, міркуючи логічно, якщо українське на
селення Росії, —  і його низи, й інтелігенція всіх калібрів —  виявило
ся цілком невинним у “зрадницьких справах” і навіть, на думку “Ки- 
евлянина”, жодні спроби (нібито такі були) не могли залучити їх на 
шлях, ворожий Росії, то з  міркувань про український рух Росії слід бу
ло б і якнайрішучіше виключити будь-які вбачання в ньому впливу 
якоїсь “створеної” чи “підтримуваної” ворогами Росії української про
паганди й поставитися без потаємних підозр і упередженості до того 
всього, до чого прагне українське населення Росії, виходячи з “любові 
і звички до своїх етнографічних особливостей”, до всього свого історич
ного, народного набутку.

Т а  виявляється, і тут підлягає контролю й розрізненню (чиєму?) 
припустиме й неприпустиме, і все те, що викликало б думку “про на
ціональну окремішність” української народності, слід “відкидати” (ким 
і якими методами?) як не лише непотрібне, а й шкідливе для поняття 
“єдності російського народу”, і під цю останню категорію підпадає на
віть викладання материнською українською мовою у народній школі, 
допущення народної мови в “земські й інші установи”, які безпосеред
ньо стикаються з  народом, із сільським населенням і т. п. І зіставлення 
цих обмежень із заявами депутата Ш ульгіна справляє враження, що й 
він не звільнився від цієї точки зору, —  судячи з тієї старанності, з  
якою він визначає межі дозволених проявів українства: газета, журнал, 
книга, приватне товариство, —  але немає мови про навчання україн
ською мовою, про школу, хоча б початкову. Виглядає, що й він, роз
мірковуючи, нерішуче зупинився перед цим каменем спотикання та спо- 1

1 Курсив мій. М.Г.
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куси, попри те, що цю вимогу українське суспільство цілком виразно 
висувало протягом понад півстоліття, цілком незалежно від усіляких 
впливів ворогів Росії, як перший і найелементарніший прояв поваги до 
“етнографічних особливостей” українського народу, до його “любові та 
звички” до своєї мови й до всього народного змісту, який виражаєть
ся в ній, і як першу умову культурного, економічного та суспільного 
поступу українського населення.

II
Депутат Ш ульгін, мабуть, пройнявся трагедією українського інте

лігента, який цілих шістдесят років1 перебував “під забороною”, під пі
дозрою протиурядових політичних замірів, “злочину та зради”, ніколи 
не виявлених і не доведених, але які, тим не менше, слугували приво
дом для найрізноманітніших переслідувань, заборон, обмежень, які од
ним помахом пера знищували культурні цінності, створені неймовірни
ми зусиллями, з величезною затратою енергії і таланту серед усіляких 
перепон, у цій гнітючій атмосфері підозр, репресій, непевності й цілко
витої беззахисності. Депутат Шульгін усвідомив, мабуть, що культур
них, інтелігентних, ідейно налаштованих людей —  якщо навіть вони по
миляються і їхня діяльність не має майбутнього,—  не можна брати під 
нагляд як психічнохворих і цілком мирну, культурну, закономірну дія
льність одягати в гамівну сорочку вилучень і заборон. Але він, мабуть, 
і тепер схильний уявляти культурну працю української інтелігенції як 
акт певного самонасолоджування, любительського спорту, спрямовано
го на подолання таких цілей, як створення із “малоросійського просто
річчя” літературної чи наукової мови, перейменування чи перешивання 
в українську одежу різних фактів і діячів “російської історії” і тому по
дібних примх національної “самозакоханості”, —  за його висловом. Тим 
часом, якщо з певними перебільшеннями таку характерйстику можна 
було б прикласти, скажімо, до різних патріотів малоросійської вітчизни 
другої половини X V III ст., то з  тих часів українське суспільство,—  да
вно, ще в першій половині X IX  ст.—  зійшло з цієї позиції і від пла
тонічного схиляння перед “неперевершеними у своїй природності” пер
лами народної мови, скарбами народної поезії, мальовничістю 1

1 Рахуючи з часу знаменитого Валуєвського едикту 1863 р., що поклав у 
підвалини урядової політики з українського питання горезвісну тезу, що “никакого 
особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может”, і на цій підставі 
запропонував цензурному відомству на майбутнє не пропускати жодних видань цією 
неіснуючою “малоросійською мовою”, окрім чистої белетристики.
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української етнографії перейшло до серйозного й уважного ставлення до 
становища носія усіх цих скарбів, —  української народної маси, при
реченої з усіма своїми перлами на суцільну темряву, економічне та 
культурне виродження, економічне поневолення всілякими чужорідними 
елементами, під покровом славнозвісної “єдності російського народу”.

Зовсім не в суперництві з  великоросійською культурою чи “з  мо
вою Пушкіна з  одного боку та мовою Міцкевича —  з іншого”, як ви
словлюється депутат Ш ульгін1, а в бажанні створити культурні засоби, 
спроможні піднести повагу до народної української стихії в українсько
му суспільстві та через його посередництво в народних масах і забез
печити їм можливість культурного й суспільного розвитку без болісно
го, тяжкого для психіки розриву зі своїм народним життям, без 
відречення від нього, —  ось де був головний нерв, primum movens 
[перший рушій] українського руху протягом майже цілого століття. 
Думка про освіту народу, його культурні запити й потреби невідступ
но супроводжувала покоління українських письменників і вчених від 
давніх часів і до наших днів, і тому саме це питання, перед яким так 
нерішуче зупиняються націоналісти прогресивного блоку, —  визнання 
прав громадянства за народною мовою на лінії стикання народних укра
їнських мас з  освітою, культурою, управлінням, —  саме він і становить 
центральний, життєвий нерв українського питання, з долею якого по
в’язане все, —  щастя та горе, надії та відчай української інтелігенції й 
українського народу. Тому таку постановку українського питання, яку 
дають йому цитовані статті, що висвітлюють назагал позицію правого 
крила прогресивного блоку в цій проблемі, не можна жодним чином 
вважати вирішенням українського питання: воно намагається обійти цей 
камінь спотикання на порозі нової Росії. Т а  обійти його не вдасться 
нікому.

1 Справжній характер і завдання цієї “фабрикації української культури”, як її 
називає депутат Шульгін, я не можу детальніше обговорювати в рамках цієї статті 
й повернуся до цього питання іншим разом.
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К А М ІН Ь Н А РІЖ Н И Й

У царині устрою українського життя центральне місце займає пи
тання про школу. Ц е —  основа всього. І якщо в наш час необхідність 
культурного й національного будівництва, негайного, яке не можна від
кладати до цілковитого заспокоєння та часів мирних усвідомлюється 
усе ширше й глибше, [то] питання про українську народну школу му
сить стати на черзі як одне з  найпекучіших і найневідкладніших пи
тань, —  як задоволення нагальної потреби українського народного 
життя, як виконання багатолітніх сподівань усіх кращих представників 
українського суспільства, як запорука нових стосунків, нового духов
ного єднання його з  суспільством великоросійським, вільного й невиму
шеного, якого не могла досягнути примусова система зовнішньої єднос
ті й одноманітності, що панувала протягом останніх десятиліть, з такою 
незліченною шкодою для українського життя, всупереч пересторогам і 
нагадуванням усіх, хто брав до серця її інтереси.

Я  вже вказував у попередній статті1, що думка про необхідність на
родної української школи як першої умови нормального народного жит
тя, культурного і будь-якого іншого поступу народу не полишала по
борників народних українських інтересів з  давніх часів. Досить 
нагадати, що Ш евченко, Куліш, Костомаров, —  давні корифеї україн
ського відродження, —  дбали, —  краще чи гірше, —  про складення 
й поширення українських підручників для народних шкіл*. Для ниніш
нього моменту досить вказати з  одного боку на найстаршого з  україн
ських белетристів Нечуя-Левицького (на котрого, як на представника 
хороших літературних традицій, до речі, так люблять посилатися київ
ські націоналісти, дорікаючи новітньому українству), який саме й видав 
шкільну “Граматику української мови”* (одну з багатьох, виданих за 
ці роки на російській Україні), а з  іншого —  відомого белетриста 
В.Винниченка, який нещодавно ( “Украинская жизнь”, 1915, кн. V III) 
звернувся* до української інтелігенції усіх відтінків і напрямів з  палким 
закликом скерувати всі помисли на здобуття української школи, всю 
енергію на з ’ясування цього питання у російському суспільстві.

Т а  не лише українцеві-патріоту, а кожному більш-менш уважному 
спостерігачеві українського життя не могла не впасти у вічі трагедія 
українського народу, —  цієї величезної, багатомільйонної маси, позба
вленої мови як культурно-освітнього засобу, приреченої купувати до
ступ до освіти тяжкою, болісною процедурою приниження її рідної мо
ви і всього укладу уявлень і понять, пов’язаних із нею. Адже навчання

1 “Русские ведомости”, №  33, “Камень преткновения”.
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у школі чи в іншому середовищі починається не з чого іншого, як із 
пояснення, що та мова, якою забезпечила українське дитя його роди
на, всмоктане ним із молоком матері слово, за допомогою якого воно 
вступало у спілкування з  усім найближчим і найдорожчим йому оточен
ням, —  це слово непридатне як культурне знаряддя. Ц е —  навіть не 
інша мова: адже школа твердо стоїть на точці зору, що російська мова 
одна, і мова українського села —  теж російська мова, але не справж
ня мова, а щось “зіпсоване’’, негідне та непридатне бути знаряддям на
вчання, освіти, письменності. Від неї слід відмовитися, обтрусити будь- 
який слід її у вигляді вимови, акценту, звільнитися від влади уявлень, 
пов’язаних зі звичними словами, які мають цілком інше значення в “ос
віченій мові”. І врешті-решт увесь цей злам психіки, уся ця тяжка й 
болісна праця лише за особливої обдарованості справді приводить у ре
зультаті початкового навчання до бажаного,—  до заміни рідної мови 
новою, “панською” мовою, засвоєною настільки, що вона стає знаряд
дям самоосвіти. У  більшості ж  випадків вихованець цієї школи залиша
ється на все життя без мови, втративши довіру та повагу до своєї влас
ної мови і з  нею взагалі до всієї своєї народної стихії, що виявилася 
негідною просвіченого віку та людини, і не здобувши взамін жодної 
іншої мови й жодного іншого культурного змісту для своїх духовних за
питів.

Н е знаю, чи зупинялися супротивники української школи на зна
менній сторінці, яку не припиняють цитувати досі, хоча й написана 
вона була півстоліття тому чудовим педагогом К.Д.Ушинським, вихід
цем із Чернігівської губернії, добре обізнаним із цим явищем, на яке 
він хотів звернути увагу педагогічного світу. Він зауважує, яким див
ним і страшним місцем для української дитинки є сільське училище, “в 
якому одному лише на ціле село розмовляють незрозумілою мовою” і 
де, через це, для неї все темне, чуже, незрозуміле, —  з перших же 
кроків їй тут доводиться “ламати на великоросійський лад, —  і хоч би 
ще на чисто великоросійський, а то на той огидний жаргон, який ви
робляється у малоосвіченого малороса при намаганні розмовляти по-ве- 
ликоросійськи”. “Т ака школа, —  зауважує він, —  по-перше, значно 
нижча за народ: що ж  вона таке зі своєю сотнею погано завчених слів 
перед тією нескінченно глибокою, живою та повною мовою, котру ви
робив і вистраждав собі народ протягом тисячоліть; по-друге, така 
школа безсила, оскільки вона не будує розвитку дитинки на єдиному 
плідному душевному ґрунті, —  на народній мові й на відображених у 
ній народних почуттях; по-третє, нарешті, така школа не дає жодної 
користі: дитина швидко забуває кілька десятків великоросійських слів, 
вивчених у школі, а разом із тим забуває і ті поняття, які були до них
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прив’язані”. Врешті-решт школа тільки затримує природний розвиток 
дитинки, душу її не розвиває, а псує, а надана нею великоросійська 
грамотність “гине без жодного доброго сліду в малоросійському селі”.

Ушинський писав ці зауваження з суто педагогічної точки зору; да
лекий взагалі від українського руху, він враховував у цьому випадку ли
ше інтереси освіти й культури. Н изка інших педагогів, цілком далеких 
від українства, але таких, які мали нагоду задуматися над потребами 
української школи, М.Вессель, барон М .Корф, В.І.Водовозов, у давні 
роки, коли до цих питань не домішували ще політики й не бачили в 
них “ворогів Росії”, також рішуче висловлювалися в тому сенсі, що на
родне навчання серед українського населення слід вести лише рідною 
мовою; а пропонуючи йому замість неї великоросійську, лише “псують 
духовну природу дитинки”.

Покійний Потебня, найглибший філолог-психолог, якого лише зна
ла Росія, вказував у своїх дослідженнях на величезну шкоду, якої за
знають діти, позбавлені навчання рідною мовою: вони “за рівності всіх 
інших умов будуть у всіх відношеннях нижчими за тих, котрим при 
вступі (до школи) слід було б не забувати (рідної мови), а лише вчи
тися, докладаючи шкільні крихти до величезного дошкільного запасу 
думки”.

Ц е, безумовно, так, і українське населення, позбавлене школи з 
рідною мовою, неминуче тим самим було засуджене відставати у своє
му розвиткові порівняно з німцем-колоністом, з  євреєм, з  великоросом, 
з  поляком, поступатися їм у боротьбі за своє існування, тобто прире
чене на культурний і економічний занепад. Справді, спостереження 
останніх років показали, що відсоток грамотності серед українського 
населення стоїть значно нижче, аніж серед перелічених і багатьох ін
ших народностей Росії, що серед українського населення, яке навіть 
пройшло народну школу, у страхітливих розмірах поширюється реци
див неписьменності через те, що набуте механічне мистецтво читання 
лишається без застосування, оскільки великоросійська книжна мова за
лишилася все-таки незасвоєною вихованцем школи, а до рідної, укра
їнської, як культурного знаряддя, шкільне навчання встигло викликати 
в ньому недовіру, та й українська книга і всі культурні засоби, ство
рювані українською інтелігенцією для народу, доходять до нього з  ве
ликими труднощами внаслідок заходів, уживаних проти поширення цих 
культурних засобів. З а  нинішньої русифікаторської політики українсь
кий народ, який колись випереджав великоросійське населення за сво
їм розвитком і освіченістю, справді засуджений на те, щоб стати 
“гноєм” для мови Пушкіна та для мови Міцкевича, а в кінцевому під
сумку —  для наступу західноєвропейського капіталізму, і чим напру-
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женішим, невпиннішим стає нинішнє економічне й національне супер
ництво, тим кричущішою стає та кривда, якої зазнає український на
род у рамках російської державності через фантом показної “єдності 
російського народу”, в інтересах якої зневажаються живі, кровні інте
реси цього народу.

Так, фантома, бо прагнути до такої зовніш ньої єдності —  одно
манітності мови та культури, —  шляхом придушення мови української 
чи білоруської, означає йти проти дійсності, не приймати факту існу
вання цих тисячолітніх розгалужень східного слов’янства, —  того ж  
“малоросійського просторіччя”, насправді зовсім не такого простого і 
первісного, яке ввібрало в себе результати тривалого, складного, бага
томанітного історичного процесу, що виражає багате за змістом істо
ричне життя, яке увібрало різноманітні культурні впливи, обросло й 
просякло своїми історичними спогадами й переживаннями. М ожна по
годжуватись або не погоджуватись із тим, чи виграло б східне слов’ян
ство у цих умовах, якби воно донесло до наших днів таку єдність, яку 
вважають для нього бажаною його поборники: та поза тим слід визна
ти, що повернути тисячолітнє колесо історії назад до X  століття і шля
хом одностайної школи, мови тощо, створювати єдину народність, ігно
руючи весь тисячолітній розвиток, який створив ці могутні, прекрасні 
східнослов’янські гілки, —  річ цілком неможлива. Така зовнішня од
наковість недосяжна, прагнення до неї є цілком марною витратою енер
гії, зусиль, які слід спрямовувати на інші, плідніші та благородніші 
завдання державного будівництва.

Болісний експеримент, вчинюваний над поколіннями українського 
народу цими зусиллями до недосяжної зовнішньої єдності, залишаєть
ся безплідним. Український народ не русифікується, але він вироджу
ється в цих умовах, втрачає енергію, ресурси боротьби за існування, 
яка стає все тяжчою з прискоренням пульсу економічного та культур
ного життя: усвідомлення цього сповнює тривогою та сумом українсь
ку інтелігенцію. Нинішній момент є для цього питання вирішальним і 
нагально вимагає свого розв’язання. Я  висловлю своє щонайглибше пе
реконання, —  яке поділяє якщо не все українське суспільство (що ймо
вірно), то вельми і вельми багато його представників, —  що для укра
їнської народної школи наспів час, і на цьому питанні повинні зійтися 
з одного боку всі, хто справді щиро прагне до вирішення українського 
питання у рамках російської державності, а з  іншого боку —  всі ті, хто 
справді бажав би бачити український народ у тісному та щирому зв’я з
кові з російською державністю, з  великоросійською інтелігенцією, на
родом і культурою. Позитивне розв’язання питання про народну шко
лу в нинішній вирішальний момент, безумовно, закладе міцні підвалини
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тому внутрішньому єднанню, про котре я говорив вище, —  єднанню 
значно ціннішому, аніж ця недосяжна й непотрібна для внутрішнього 
поєднання зовнішня однаковість мови та культури. Воно ляже справді 
наріжним каменем мирного, безболісного, полюбовного вирішення укра
їнського питання у рамках російського конституційного життя, і всі, 
кому дорогі інтереси його, повинні підтримати тепер, у цей вирішаль
ний момент, з  усією енергією та наполегливістю цю найелементарнішу 
вимогу українського життя, —  все одно, чи виходитимуть вони з інте
ресів народного поступу, чи з інтересів російської державності.
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П РО  В Е Л И К И Й  І М АЛИ Й  Н А Ц ІО Н А Л ІЗМ

Останнім часом багато заговорили про симптоми певного духовно
го надриву, який став помітним у житті й у друкованому слові. Д о ка
тегорії цих симптомів, на мою думку, належить явище, на якому я хо
тів би зупинити увагу. Ц е —  апологія імперіалістичного націоналізму, 
поєднана з  походом проти малих народностей і малих культур. О стан
нім часом вона пролунала відразу з  різних місць у такій різкій формі, 
що це не може не бентежити всіх тих, хто дорожить виношеними та 
вистражданими історією російської громадськості принципами націо
нальних відносин.

Н а сторінках деяких органів преси була відзначена дивовижна про
повідь імморального, який стоїть по той бік добра і зла, який вільний 
від мотивування і шор пристойності та поміркованості, сліпого й при
страсного “еротичного” націоналізму чи національного еросу, як “вели
кого націоналізму” для власного вжитку, поєднана з  запереченням 
права на існування “націоналізмів малих” (Д.М уретов. Этюды о нацио- 
нализме*. І. Эрос в политике. II. Великий и малый национализм. —  
“Русская мысль” за лютий). Т і, хто про неї писали, мабуть, воліли ди
витися на ці випади не серйозно, як на просту абстракцію думки лю
дини, що на одній сторінці співає хвалу любові до своєї народності й 
віри в неї, як велике творче “геніальне” начало, а на наступній порива
ється позбавити цього великого творчого начала народності, розвиток 
яких її не влаштовує з  точки зору великого російського націоналізму і 
які, через це, вона кваліфікує як націоналізм малий і характеризує вже 
не як національний ерос, а як “жалюгідну психологію” (прикладом та
кого “малого націоналізму” він обирає українство, якому присвячує свій 
другий “етюд”). Вигляд людини, що зодягає на себе тогу мислителя- 
теоретика та в ролі такого утверджує святість і безапеляційність націо
нального почуття ( “відвертий націоналізм, що усвідомив свою суть, не 
боїться визнати того, чого він не може довести, —  пояснити своєї віри 
і своєї любові до свого народу”), а далі вигуком “ми не хочемо!” по
ривається зупинити й скасувати національні прагнення народностей, які 
не можуть, на його думку, достатньо обґрунтувати ці прагнення, —  по
годьтеся, не позбавлений комізму. Т а  все-таки цю проповідь нестрим
ного націоналізму й проскрипція небажаних національних течій, які бу
цімто загрожують єдності Росії, не можна вважати явищем несуттєвим.

Тим більше, що за кілька тижнів до цього останнього випаду й на 
сторінках іншого, але вже цілком прогресивного, ба навіть демократи
чного органу з ’явилася стаття, що виходила з  цілком інших засад, але 
приводила читача туди ж, куди приводить його і проповідник “еросу в
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політиці”. Я  маю на увазі статтю В.Базарова у першій книзі нової 
“Лѣтописи”* (за  грудень) “Единство культуры и национализм”. Вихід
на точка цього автора цілковито протилежна: він має на увазі не інте
реси націоналізму, хоча б і “великого”, а досягнення загальнолюдської 
культури, яка розвивається у сфері думки, науки, мистецтва нової Є в
ропи. Виходячи з цих досягнень, він узагалі скептично ставиться до на
ціонального елемента в культурній творчості. Але констатуючи, що сут
ність і дух навіть найнаціоналістичнішої, найагресивнішої з  сучасних, 
культури німецької, як їх характеризують і формулюють представники 
сучасної німецької думки, насправді є дуже точною характеристикою 
сучасної загальноєвропейської культури та її духу, —  автор готовий по
ставитися з  певною терпимістю і навіть схилянням до агресивного на
ціонального імперіалізму, в рамках якого розвивається загальнолюд
ський зміст сучасної культури. “Н і нелюдська політика поза Європою, 
ні ті жахливі лиха, яких вона завдала, завдає і завдаватиме самій Є в
ропі, —  на думку автора, —  не повинні все-таки затуляти від нас той 
факт, що за рівнем своєї ідеології цей професійний ґвалтівник значно 
вищий від тихенького, скромно самовизначеного і ні для кого не шкід
ливого націоналізму. Т ут усвідомлення єдності світової культури згасає 
остаточно, там воно лише спотворюється, виступаючи під маскою сві
тової місії народу-обранця. Торжество чистого націоналізму було б кра
хом сучасної цивілізації; торжество імперіалізму є лише її глибокою 
кризою”. Заперечуючи за національним мотивом будь-яку творчу цін
ність, автор ладен зробити виняток для творців і мислителів, одержи
мих манією національного провіденціалізму, для яких “рідний народ був 
носієм істини і знаряддям її поширення серед інших народів”, тобто для 
тих, котрі, “кажучи коротше, були філософами “імперіалізму”, а зовсім 
не культуртрегерами “національного самовизначення”. Щ одо цього 
останнього автор невблаганний. “Громадсько-політична програма про
повідників національного самовизначення позбавлена будь-яких на
сильств і загарбань, вона має дуже чистенький і скромний характер, 
підкуповує своєю непорочно-демократичною зовнішністю. І, само по 
собі зрозуміло, демократизм не має ні права, ні інтересу противитися 
здійсненню цієї програми там, де її відстоює більшість зацікавленої на
ції. Тим не менше не можна не констатувати, що за своєю основною 
тенденцією і за своїм ідейним змістом теорія національного самовизна
чення має глибоко-занепадницький характер. Якби історія призвела до 
її повсюдного торжества, це означало б цілковиту руйнацію сучасної 
культури, заміну великого світового розмаху безвихідною убогістю са
модостатньої і самовдоволеної провінційності”.
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Не знаю, наскільки це мав на увазі автор, та врешті-решт його ар
гументація зводиться до апології загарбницького, насильницького, шо
віністичного націоналізму. Той націоналізм має право на терпимість в 
ім’я загальнолюдських культурних інтересів, він насмілюється претен
дувати на велику місію, роль “великого націоналізму”, користуючись 
терміном п. Муретова, і в ім’я своєї місії, нехтуючи будь-якою скром
ністю, займеться експропріацією культурних засобів, політичних прав 
чи економічних можливостей у народностей, які чомусь опинилися в не
сприятливіших умовах. Але де і який агресивний націоналізм не при
кривався такою місією і не виправдовував своїх насильств вищими 
культурними міркуваннями, оголошуючи свою культуру, якою б вона не 
була, —  високою чи більш ніж скромною, —  культурою вищою, уні- 
версальнішою, більш європейською, аніж культура народності, яку де
націоналізують, яку задля асиміляції він силкується протягнути крізь 
ярмо своєї школи, своєї літератури, своєї культури, оголошуючи будь- 
яку опозицію, будь-яке прагнення розвинути на противагу цій нав’язу
ваній офіційній культурі свою власну явищем антикультурним, реакцій
ним, жалюгідним провінціалізмом і т. п.? Чи ж  потрібні приклади, чи 
ж потрібен перелік тих мотивів, які висувають, залежно від обставин, 
на захист таких претензій національного панування і штучного приду
шення “малого націоналізму” чи “національного самовизначення”, ка
жучи терміном п. Базарова?

Пан Муретов заперечує право на існування українства, яке він об
рав конкретним прикладом “малого націоналізму”, на тій підставі, що, 
мовляв, співіснування двох культур у народності, яку він уявляє як єди
не ціле, видається йому неможливим. “Дві культурні мови для одного 
культурного процесу —  справа немислима. І слід мати мужність ска
зати: різниця мов веде до розриву культурних процесів. Оскільки ро
сійська культура одна, то одна для неї і мова. М и не бажаємо, аби 
Пушкіна частина російського народу вивчала в перекладах п. Крим
ського “со товарищи”. Мовою школи може бути лише культурна мова. 
Доки не було національних культур, нею могла бути лише латинська. 
Тепер нею можуть бути національні мови, але тільки ті, за якими стоять 
великі культури. Націоналізм повинен бути великим або його взагалі не 
повинно бути”. В цьому характерному наборі повсякденних фраз, якими 
деякі публіцисти мотивують своє “не хочемо” щодо українства, але які, 
як бачимо, б’ють по всіх узагалі національностях, “за якими не стоять 
великі культури”, —  а інші вже не публіцисти підкріплюють ними 
значно вагоміше “не дозволяємо” чи “забороняємо”, —  звісно, немає 
нічого, що б справді витримувало критику. П ан Муретов доречно зга
дав давні претензії латинської мови. Тисяча років тому слов’янські пер-
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шовчителі сиділи по німецьких в’язницях за те, що їхня діяльність ішла 
врозріз із твердженням, буцімто лише священні мови —  єврейська, 
грецька й латинська, —  можуть слугувати знаряддям релігійного по
вчання й культури. І багато століть по тому, в кінці X V I ст., шанов
ний польський єзуїт П .Скарга доводив литовській Русі (тобто білору
сам і українцям), що їм во ім’я релігії та культури слід відмовитися від 
слов’янської мови, яку, мовляв, їм і підсунули підступні греки для то
го, аби полишити їх у стані безпорадності й невігластва, —  оскільки 
лише латинська й грецька мови можуть бути органами релігійної дум
ки та взагалі культурного розвитку. Культурне життя Європи пересту
пило через ці положення, затаврувало ці претензії як “навколомовну 
єресь” і виправдало прагнення до культури народних мов. Сучасна 
культура Європи не без підстав розглядається як єдина культура, — 
це п. Муретов прочитає і в статті п. Базарова, —  але цей єдиний, у 
ширшому сенсі, культурний процес розвивається не в одній уніформі, а 
в нескінченній різноманітності національного, культурного й класового 
середовища. Могутні пориви думки й почуття захоплюють сучасне 
людство без різниці національних і всіх інших границь. Але, з  іншого 
боку, навіть у середовищі, єдиному з національної чи етнографічної 
точки зору, культурне життя розвивається в нескінченній різноманіт
ності, виливаючись у вельми розмаїті форми. Ч и ж  не розійшлися анг
лійці й американці при єдності мови й етнографічного виду навіть на 
дві цілком окремі нації? Ч и ж  не розвивають голландці, данці, шведи, 
норвежці успішно свою культуру, літературу, школу, хоча навряд чи 
самі зважаться сказати, що за ними “стоять великі культури”? Т а  й се
ред самого німецького народу в стислому значенні слова чи ж  можна 
казати про “єдиний культурний процес” у стислому значенні? Ч и ж  не 
йде культурне життя Берліна і Гамбурга з  одного боку, Відня і М юн
хена —  з  іншого своїми вельми відмінними шляхами? І культурне жит
тя Росії, якщо воно розвиватиметься вільно, не за рецептом “національ
ного еросу”, неминуче набере надзвичайного розмаїття, вилившись у 
цілу низку культур місцевих і національних, серед яких, безумовно, 
знайде відповідне місце й українська культура, попри бентежні для 
п. Муретова тісні історичні зв ’язки з  великоросійським народом і його 
культурою.

Спокуса імперіалізму солодка. З а  розмовами про інтереси світової 
культури, істинної культури і т. д., ключі якої безумовно .опиняються в 
руках представників даного імперіалізму і тільки в них, стоять мотиви, 
звісно, зовсім не ідеальні, але дуже спроможні слугувати на користь 
його носіїв. їхня потреба задовольняється дуже просто: голослівно спа
плюжити чужі національні прагнення, чужу культуру, знайти в ній усі
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ознаки реакції, занепадництва, вузькості і т. п. Нинішній момент спра
вив у цьому сенсі дуже сумний вплив, —  підніс мало не до хорошого 
тону найлегковажніше ставлення до чужих і власних національних та 
культурних цінностей у їхній оцінці вгору й униз, залежно “від потре
би”. Придивившись до таких прийомів, які перекреслюють і викидають 
за борт досягнення найбільших геніїв людства, паплюжать те, що ви
носили й вистраждали найблагородніші серця, [розумієш], що немає 
нічого легшого, як спаплюжити й оголосити “жалюгідними клаптями” 
будь-яку культурну цінність, “жалюгідною психологією” —  національ
ні прагнення будь-якої народності Росії, чи то польської, чи україн
ської, єврейської, вірменської. Сьогодні в тих колах, де ліквідовують 
український рух і українські культурні досягнення, прийнято роз
кланюватися перед культурою та національністю польською, —  таки
ми є обставини. З а  інших умов “жаданим” може стати хтось інший, а 
в “осоружні” потрапити інша національність. Народностям, що пов’я 
зали свою долю з долею прогресивного російського суспільства, таке 
ставлення до їхніх національних прагнень не може не викликати зане
покоєння.
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Щ Е  П РО  В Е Л И К И Й  І М АЛИ Й  Н А Ц ІО Н А Л ІЗМ

У галузі національних почуттів і діяльності, як і в усьому людсько
му, є, звісно, свої світлі сторони, гідні всілякого співчуття та підтрим
ки, і сторони темні, з  якими слід боротися і всіляко їх долати. Щ об 
уникнути плутанини й непорозумінь, їх віддавна намагалися розрізняти 
й у термінології, і в російській публіцистиці було прийнято розділяти 
поняття національного (національність) та націоналістичного (націона
лізм). П ід поняття “національного” підводили прагнення до визволен
ня своєї народної стихії з-під чужого гніту, до вільного й необмежено
го розвитку, звернення до своєї мови й традицій у літературі й 
культурній творчості, —  щоб цей духовний зміст свого народу зроби
ти надбанням загальнолюдської культури і, навпаки, надбання цієї 
останньої у своїй національній, народній формі наблизити до розуміння 
широких мас свого народу та залучити його у велике спілкування за
гальнолюдських інтересів і прагнень. Усе це слушно вважали прагнен
нями прогресивними, позитивними, що мають право розраховувати на 
співчуття і підтримку всіх прихильників поступу, свободи й демокра
тичного оновлення життя. Навпаки, прагнення протиставити свою на
ціональну суть та інтереси загальнолюдським культурним і суспільним 
інтересам, —  замкнутися у своєму національному житті й відмежува
тися від універсальної культури, поставити інтереси своєї народності 
понад право й мораль, в ім’я цих інтересів обернути свою енергію на екс
плуатацію народностей, поставлених у несприятливіші умови, і взагалі 
перетворити “націю” на всеосвячуючу мету й виправдання тактики 
“священного національного егоїзму”, —  це підводили під категорію на
ціоналізму й розглядали як тенденцію реакційну, що суперечить про
гресові людства, загрозу справедливості й гуманності. Н а розмежуван
ні цих двох сторін наполягали й повинні наполягати всі, хто дбає про 
інтереси прогресу людства, а особливо ж  ті, хто переймається успіхами 
національного начала. Тому вони повинні якнайрішучіше протидіяти 
спробам, що з ’являються особливо часто останнім часом, скинути на 
купу й перемішати національне та націоналістичне, —  чи задля того, 
аби шляхом такого змішування заплямувати як те, так і інше, чи під 
прапором національного провести явно націоналістичний зміст. Я  тор
кався цього явища й у попередній статті1, але мушу зупинитися на де
яких його аспектах детальніше.

Війна, яку ми переживаємо, очевидно, спричиняє глибокі зміни у 
психіці та світосприйнятті суспільства. Оптимісти вступили в неї зі світ

1 Див. №  112 “Русских ведомостей”.
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лими сподіваннями, що це буде остання катастрофа, яка раз і назав
жди зруйнує імперіалізм, мілітаризм, національний гніт, утвердить сво
боду малих народів, відкриє нову еру соціальної справедливості та ін. 
Тепер ці сподівання, яким піддався багато хто навіть із дуже тверезо 
наставлених людей, блякнуть і як реакція після них починають посилю
ватися уявлення про імперіалізм як про неминучу стадію, через яку має 
пройти Європа у своїй культурі, —  з ’являються спроби ідеалізувати 
культурну роль такого насильницького імперіалістичного націоналізму 
за рахунок “оборонного націоналізму”, тобто національних культур, 
вільних від агресивного характеру. Агресивний, нестримний, іммораль
ний “великий націоналізм” звеличують як творчий, “геніальний” еле
мент, тим часом як “скромно самовизначену” національність, яку рані
ше саме і вважали бажаною, нормальною формою національного життя, 
розглядають як ознаку культурного безсилля, симптом занепаду й ви
родження, який міг би загрожувати поважною небезпекою сучасній ци
вілізації, якби він встиг узяти гору.

Мені уявляються дуже небезпечними ці виправдання загарбницько
го імперіалістичного націоналізму та засудження малої культури, яка не 
виявляє агресивності, оскільки вони розпалюють прагнення, що не ма
ють нічого спільного з  культурою і справжньою творчістю. Н і для кого 
не таємниця, що гасла культурних інтересів у імперіалізму є лише віт
риною, за якою цей “великий націоналізм” приховує свою справжню 
суть, —  інтереси капіталізму й мілітаризму, вельми далекі від справж
ніх інтересів культури, й апологія його не має нічого спільного з  остан
німи. Якщ о сучасна техніка та найрізноманітніші прикладні знання 
живуть і процвітають на службі ідолам сучасного капіталістичного ла
ду, то великі культурні цінності створюються не на цій службі і не в 
цій атмосфері. їх успіхи не залежать ні від цифр тоннажу, ні від міль
ярдів бюджету. Ж одні мільярди не можуть гарантувати створення цих 
великих цінностей, і, з  іншого боку, ніколи тісні межі політичного жит
тя і скромні ресурси не були перепоною для великих культурних цін
ностей за наявності інших, сприятливих умов, які не завжди піддають
ся облікові. Маленька, мізерна в політичному та військовому плані 
Франція [доби] Відродження чи роздроблена Німеччина X V III ст. по
дарували людству світові величини, якими не може похвалитися нова 
Німеччина з  її мріями про світове панування. Маленькі скандинавські 
держави, цілком вільні від будь-яких імперіалістичних забаганок, від спо
кус загарбницького націоналізму, є активними учасниками світової куль
тури, вносячи в неї безумовні цінності. Жодними посиланнями на куль
турні виграші не можна виправдати націоналізм, у тому старому, щойно 
наголошеному значенні, —  яким би він не був, великим чи малим, які б
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великі культури він не мав за собою: цими культурами людство зобов’я
зане не йому. Жодною екстенсивною енергією, жодними напруженнями 
свого апетиту він не може викликати в нас виправдання ні для його екс
плуататорських успіхів, ні для агресивних спроб у майбутньому, а ще мен
ше змусити бачити в них якусь велич. Скільки б він не грабував, вико
ристовуючи тяжке становище інших народів чи країв, він може бути лише 
значним, а не великим —  хіба що в тому сенсі, у якому може бути “ве
ликий гріх”.

Але, звісно, й “малий націоналізм” не завжди буває скромним і не
шкідливим, він також може бути по-своєму не менше хижим, не мен
ше розбійницьким. Трапляється навіть, що той чи інший народ, який 
назагал чи в деяких частинах іще не звільнився з-під гніту чужої на
родності і апелює як пригноблена нація до принципів справедливості, 
природних прав національності на самовизначення, водночас у сфері 
своїх можливостей силкується придушити й асимілювати національну 
меншину, чи й узагалі народність, яка перебуває в іще невигідніших 
умовах, мотивуючи ці зусилля своїми переважними правами на дану 
територію, культурною перевагою чи просто міркуваннями “здорового 
національного егоїзму”. Учорашні пригноблені, стаючи господарями 
становища, перетворюються на гнобителів учорашніх товаришів по не
щастю, позбавлених політичної самостійності, і т. п. Усе це —  факти 
дуже сумні, —  в устах супротивників національного принципу вони 
дискредитують саму національність як елемент культурного життя. З  
такими фактами покликані боротися всі, хто відстоює національний 
принцип, і передовсім прогресивні представники народності, яка чинить 
насильство, повинні мати мужність відверто й однозначно виступити 
проти будь-яких спроб перетворити національність на націоналізм.

Ч и ж  варто казати, що всі ці й подібні зловживання національним 
принципом не можуть і не повинні слугувати підставою для заперечен
ня самого принципу, —  як зловживання релігійним елементом не може 
слугувати підставою для нехтування свободою совісті, як зловживання 
правами автономії особи не можуть спричиняти заперечення принципу 
цих прав? Національність усе одно не перестане бути неминучою сфе
рою усілякої культурної творчості, яка сприяє прилученню її до всесвіт
ньої культури. Позанаціональне існування й творчість неможливі, при
лучатися до світової культурної творчості можна лише в якомусь 
національному середовищі; покидаючи свою народність, людина, пись
менник, культурний діяч приймає мову іншої народності, приєднується 
до іншої національності й культури.

Питання може бути лише в тому, чи кожне національне середови
ще має право на існування й виконання такої сполучної функції, чи
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це — привілей лише деяких, —  і за якими ознаками, в такому разі, 
можна встановити такий привілей? Таких критеріїв, як відомо, не існує. 
Ні державну роль панівної народності, ні значну чисельність населен
ня, ні соціальну структуру не можна вважати такими критеріями. П оль
ська література, наприклад, розвинулася, і національна польська свідо
мість склалася та зміцніла в епоху бездержавного існування. Норвегія, 
яка ще на початку X IX  ст. була простою провінцією Данії, користува
лася данською мовою і культурою, лише в другій половині того століт
тя, паралельно з  боротьбою за політичні права, розвиває власне куль
турне й національне життя. Євреї, позбавлені території, як емігранти й 
колоністи, підтримують свою національну культуру, створюють літера
турні й національні цінності. Українці, саме в епоху цілковитої політич
ної та культурної нівеляції, після падіння останніх решток державного 
існування, після того, як державна [російська] мова, як видавалося, мі
цно й остаточно утвердилася в усіх сферах українського життя, зверта
ються до своєї рідної мови і створюють нею ті літературні твори, які 
вселяють їм впевненість у можливості культурної праці на своєму на
родному ґрунті —  і необхідності такої праці.

При цьому поборники світових культурних інтересів цілком да
ремно уявляють собі, що такі малі, “які скромно самовизначаються”, 
культури повинні бути синонімом “самодостатньої і самовдоволеної 
провінційності”, яка беззастережно присвятилася культивуванню своїх 
національних особливостей. Такі самодостатні течії можуть бути, звіс
но, в кожній, —  і в малій, і в більшій, —  культурі. Серед останніх їх 
посилення, мабуть, іще шкідливіше, оскільки вони можуть захопити 
ширші кола інтелігенції, паралізувати чи спотворити більшу суму твор
чої енергії. їм слід протистояти і тут, і там. Т а  потрібно пам’ятати, що 
водночас із розробкою свого національного змісту кожна мала культу
ра ставить собі завдання прилучення свого народу до загальнолюдсь
кого культурного спадку, —  не лише своєї інтелігенції, але й широких 
мас, які не користуються результатами великих культур. Ц я мета дося
гається нею, безумовно, часом дуже значною мірою, і вона одна вже 
дає виправдання малим культурам: якщо вони не сягають вершин сві
тової творчості (яких, зрештою, не завжди сягають і великі культури), 
то вони поширюють їхні досягнення серед широких кіл, для яких ці сві
тові цінності інакше залишились би недоступними.

Точнісінько так само цілком хибним є уявлення, що творчості пред
ставників малих літератур має бути чужим усвідомлення своєї загаль
ної значущості, універсальності прагнень і досягнень, які буцімто є при
вілеєм лише творчості великих культур. Я к ця творчість не завжди 
здійснюється sub specie aetemitatis [з погляду вічності] і діячі світових
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культур бувають також дуже скромними в мотивах і завданнях своєї 
творчості, так і творчість малих культур може підноситися до цілком 
універсального характеру. Щ о може бути космополітичнішим за мораль 
такого представника малої культури, як норвежець Ібсен, чи за критич
ну мірку данця Брандеса, —  а вони ж  працювали для своєї малої куль
тури, перш ніж усвідомили “загальну значущість” своїх творів, але й 
тоді не порвали зв ’язку зі своєю “скромною” літературою. І в україн
ській літературі, яку так часто обирають мішенню нинішні поборники 
“великого націоналізму”, були письменники, творчість яких відзначала
ся дуже виразним універсалізмом, —  вкажу на нещодавно померлу 
Л .Косач-Квітку (псевдонім —  Леся Українка), твори якої тепер стали 
з ’являтися в англійських перекладах і за посередництва товариств анг- 
ло-російської співпраці, можливо, знайдуть оцінку й освіченої росій
ської громадськості.

Національне життя мінливе й багатогранне; сучасна думка давно 
відкинула уявлення про безумовні й незмінні, вроджені риси народнос
тей, з-під влади яких вони безсилі вийти. У кожної народності є еле
менти прогресивні й реакційні, тяжіння до універсалізму й культури на
ціональних особливостей, прагнення націоналістичні й позитивні, вільні 
від них. Вони змінюються і співіснують, борються за перевагу, занепа
дають і зростають. З  них течії прогресивні, визвольні, творчі слід під
тримувати, прагнення реакційні, паразитні, людиноненависницькі, роз
бійницькі слід спільними зусиллями поборювати. Але сама по собі 
національність, —  хоч би й мала, —  є надзвичайно цінним творчим 
символом. Узяти хоча б якесь дво-тримільйонне населення, що відчу
ває себе просто населенням губернії чи провінції і скромно чекає, “що 
їм дасть столиця”, і уявити те саме населення в ролі окремої народнос
ті, що творить свою національну культуру, його інтелігенцію, відчуває 
всю відповідальність своєї ролі “перед своїм народом” і перед “широ
ким світом”, що намагається виправдати свої прагнення до такої само
стійної національної і культурної ролі! Я ку різницю в напруженні куль
турної діяльності та взагалі суспільного будівництва це повинно 
створювати, яким стимулом суспільного інстинкту й індивідуальної 
енергії це має служити! І яка вже тут замкнутість і самовдоволеність! 
Саме в такій малій культурі має всі шанси розвинутися потяг до ши
рокого космополітизму в сенсі прагнення не йти у хвості однієї культу
ри, аби не перетворитися на її підголосок, а “шукати свого добра всю
ди, де воно знайдеться”, у якомога ширших сферах світової культури, 
у найживіших у даний момент її вогнищах. І хто може поручитися, що 
з такого малого національного вогнища не виросте врешті-решт твор
чість більшої загальної значущості, великий внесок у спільну культур
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ну скарбницю, —  як дали їх мала Флоренція, мала Голландія, мала 
Норвегія?

Але в кожному разі, якими б не були ці сподівання, ніхто не може 
взяти на себе відповідальність придушити чи приректи на вмирання 
національність, велику чи малу, нескромну чи скромну, яка в даний 
момент може переживати великий занепад свого життя й енергії. Е кс
тенсивна, імперіалістична енергія сама по собі не є доказом наявних 
культурних задатків, і скромне самовизначення може таїти в собі запо
руку розвитку й продуктивності. Homo homini res sacra [людина для 
людини —  святе], і точнісінько так само має бути святим живий люд
ський колектив —  natio nationi res sacra [нація для нації —  святе]. 
Культурне людство має -стати на сторожі цього принципу, пам’ятаючи, 
що під сонцем місце є для всіх, і знищення слабких давно відійшло у 
сферу переказів.

А  люди, які нацьковують народи Росії на взаємне пожирання 
нібито заради інтересів державної єдності, нехай пам’ятають давню, але 
живу істину, що вони надають цією роботою погану послугу не лише 
культурним інтересам людства, а й інтересам Росії.
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Я К  Р О З У М ІТ И ? 1

Державна Дума, якої так спрагло чекали, яку так довго відклада
ли, завершила свою весняну сесію і розійшлася на пасхальні канікули. 
Засідала вона доволі довго, засідала багато, старанно, працювала ґрун
товно і ґрунтовно розвіювала ті сподівання та надії, які линули до неї, 
мов до рятівного якоря, із різних кіл Росії, ті надії, які пов’язували з 
нею різноманітні суспільні та національні групи, що не потрапили в 
смугу “заспокоєння”, яка захопила, на жаль, багатьох. Я  не кажу, звіс
но, про надії перебільшені, —  не знаю, втім, чи й були такі. Але спо
дівання більш ніж скромні, які випливали з  такої ж  скромної, “семери- 
цею очищеної” платформи блоку, —  вони також були посоромлені. 
Х оч яким бідним був зміст цієї останньої, у ній все-таки були певні 
можливості, цінні за нечуваного нинішнього суспільного зубожіння, але 
їх не використали, не розгорнули, не кажучи вже про те, що не ви
правдалися цілковито сподівання на те, що зміст платформи блоку — 
це лише офіційний мінімум, лише початок, який за практичного співро
бітництва прогресивних і “поміркованих” елементів обов’язково розви
неться і розростеться. І це різко позначилося на ставленні до Думи й 
уряду, і суспільства і, здається, на настроях самої Думи. Сесія ще дале
кою була від свого завершення, коли, мабуть, уже втратила свій інте
рес, і суспільство знову повернулося в той стан нудьги й нерозуміння, 
у якому воно перебувало в “бездумний” період.

Звичайно, блок, який мав стати господарем цієї сесії*, у справді 
прогресивних і демократичних колах ентузіазму не пробуджував. Але 
йому не чинили перешкод, не встромляли палиць у колеса і цілком 
готові були надати йому можливість показати, що він може. І ще по
рівняно недавно ліві керівники його запевняли суспільство, що Дума, 
тобто блок, який нею керує, “іде своїм шляхом”, “рівно та спокійно 
крокує, щоб осягнути поставлену мету” ( “Речь” від 29  лют[ого]). З а 
лишається незрозумілим, —  оскільки останнім часом якось не чути по
дібних загальних декларацій, —  чи триває цей рівний і спокійний рух, 
чи втримається він, на думку лівих керівників блоку, до кінця сесії і 
має всі шанси на продовження після його відновлення, так що все, здій
снюване в минулу сесію, є лише планомірним частковим здійсненням 
його програми, решта пунктів якої повинні розвинутися наступної трав
невої сесії. Ч и  в цьому здійсненні на практиці позначилися вже певні 
внутрішні тертя, певний надрив, як можна було підозрювати хоча б зі 
славнозвісного інциденту з  єврейським запитом, якого за всього оче

1 Цю статтю автор надіслав у квітні для чергового (квітневого) номера.
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видного бажання не вдалося замаскувати, і, таким чином, виявилося, 
що з програми блоку не все можна здійснити, чи, кажучи іншими сло
вами, ця програма, й без того вбога, при її здійсненні скоротилася ще 
більше, і сфера дій блоку фактично пересунулася ще правіше?

З а  явного бажання керівників блоку не афішувати тертів, що від
буваються у ньому (можливо, з  надією врешті-решт їх подолати), все 
це ще залишається неясним. Але ця саме неясність і може викликати 
побоювання, що врешті-решт прогресивні групи Думи, які входять до 
блоку, у своєму прагненні зберегти його від розпаду фактично обме
жаться “найменше суперечливим” змістом його програми і скують себе 
в усьому тому, що виходить за межі цієї несуперечливої її частини. А  
таким, “що виходить”, є, очевидно, всі пункти блоку, в яких ідеться 
про ліквідацію політичних переслідувань і національних репресій.

Усе це не може украй не тривожити і нас, і представників інших 
народностей Росії, які пов’язали свої національні досягнення із загаль
ними прогресивними досягненнями російської громадськості. М и, зви
чайно, з  цілковитим співчуттям прочитали палкі, щирі слова депутата 
Александрова з  приводу закриття катеринославської “Просвіти”*, від
значили неодноразові, хоча й побіжно, мимохідь кинуті згадки про 
триваючі гоніння на українство в промовах П.М .М ілюкова*. М и бачи
мо в цьому доказ, що нас “пам’ятають”, про нас “не забули” керівники 
цих груп. Але цього мало для того справді трагічного положення, у 
якому опинилося українське життя з  початку війни і надалі перебуває 
вже другий рік.

Саме з весняною сесією Думи збіглися нові прояви все того ж  кур
су на викорінення українства у вигляді “призупинення” єдиного укра
їнського органу, який вдалося налагодити за весь час, —  одеської 
“Основи”*, згаданого закриття катеринославської “Просвіти”, подаль
ших арештів і заслань українських діячів. Ф акти, можливо, не дуже 
яскраві, —  тому що взагалі надто мало залишилося ще не заборонено
го й не виключеного в українському житті, —  але вони яскраво свід
чать про безнастанні переслідування всього українського. Я к і досі, 
знемагають у найтяжчих кліматичних і економічних умовах тисячі ви
сланих з Галичини представників інтелігенції та різного стану й достат
ку людей. П .М .М ілю ков згадав мимохідь про “цілу в’язку прохань, які 
свідчать про жалюгідне становище засланих і кинутих без жодної під
тримки ні в чому не винних людей”, але подальшого розгляду на цій 
сесії Думи це питання так і не отримало. Запит про переслідування 
українського друку*, поданий минулорічній сесії с[оціал]-демократич
ною] фракцією і трудовою групою, підтриманий також депутатами 
к[онституційно]-д[емократичної] фракції, який тоді не отримав відпові
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ді через припинення сесії, не поновили й нинішньої сесії, хоча питання 
перебуває в рамках програми блоку. Т ак  само останні репресії, про які 
я згадав, мали б викликати з його боку суттєвіший відгук, аніж ті, про 
які я вже згадував: знову-таки ці казуси цілком підпадали під одну зі 
статей програми.

Кричущі утиски, які оточують життя цілої народності, майже повне 
обмеження для неї будь-якого прояву свого існування, курс на викорі
нення, який, очевидно, зовсім не збирається самоліквідуватися, —  все 
це явища, які важко визнати другорядним непорозумінням і ліквідацію 
якого можна відкласти на невизначений час, до відновлення миру чи 
якогось іншого настільки ж  невизначеного моменту. Ставлення до нього 
є суттєвим показником ставлення прогресивних груп до однієї з  най
важливіших сторін державного устрою, щодо якої вони жодним чином 
не можуть себе зв ’язати з  будь-яких тактичних міркувань. Якщо робо
та над бюджетом чи розгляд тих законопроектів, котрі проходили че
рез Думу протягом весняної сесії, змусили пересунути до травневого 
відновлення питання національної політики, слід було зазначити це ціл
ком виразно, аби ні в кого не залишилося сумнівів і підозр, що ці пи
тання перетворилися на рятівний баласт, скинутий для збереження 
можливості подальшої спільної подорожі об’єднаних блоком груп.

Доки конституційно-демократична група не була пов’язана блоком, 
ми сподівалися на її сприяння у позитивних пунктах нашої програми, 
як викладання рідною мовою в народній школі, використання народної 
мови в церкві, суді, на лінії стикання народних мас з  управлінням, за
галом у питаннях культурного самовизначення. М и справді відчували її 
підтримку та мали право розраховувати на неї завжди і за будь-яких 
умов. Коли з ’явилася ідея блоку, цією позитивною стороною, очевид
но, пожертвували з огляду на його втілення, —  залишилася лише не
гативна: відміна переслідувань і репресій. Тепер, в інтересах збере
ження блоку за будь-яку ціну, невже національне питання знімається 
взагалі з  думської платформи не лише блоку, але й самих прогресив
них груп, які беруть у ньому участь?

З  неприхованою тривогою чекатимуть відновлення засідань Думи 
представники українського суспільства й інших народностей, що не пе
ребувають у авантажі, щоб переконатися, що ці минущі тактичні мір
кування не послабили у представників прогресивних груп усвідомлення 
їхніх обов’язків перед цими народностями та відповідальності перед ни
ми в цю несказанно тяжку годину їхнього національного існування, 
якою виявилася для них ця війна.

6 квіт ня 1916 р.
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К ІЛ Ь К А  СЛІВ П РО  У К РА ЇН С ТВ О

Російське суспільство загалом зовсім недостатньо знає про україн- 
:ький рух, про українське життя у його минулому й сучасному. Н е бра
кує видань, які мають на меті ввести російського читача у цю сферу, і 
не можна сказати, що ці видання не поширюються. П ’ятий рік у М оск- 
зі виходить, за участю багатьох видатних українознавців і публіцистів, 
місячник “Украинская жизнь”, який ставить собі за мету інформувати 
російське суспільство про українські інтереси й українське життя. Н е 
велика, але дуже змістовна книга “Украинский вопрос”*, скомпонована 
співробітниками цього журналу, вийшла 1914 р. і за рік потребувала 
нового видання. Є  загальні курси української історії, історії української 
літератури; незадовго до війни почала виходити колективна праця, що 
мала на меті дати якомога повнішу картину українського життя —  “Ук
раинский народ в его прошлом и настоящей”* (встиг вийти лише І том 
1914 р.). Т а , звісно, поширення цих видань обмежувалося колами лю
дей, які з  того чи іншого приводу зацікавилися українським питанням, 
а у товщу інтелігенції відомості про нього, мабуть, проникали дуже по
волі. У цьому доводиться дуже часто переконуватися і слухаючи, і чи
таючи те, що пишуть про український рух.

Я  вже не згадую про бравурну праву пресу, яка нітрохи не дбає 
ані про правду, ані навіть про звичайну правдоподібність. Немає нічого 
дивного, коли на її сторінках подибуємо відкриття на кшталт того, що 
“українське плем’я вигадали Мілюков* і його соратники” ( “Кубанские 
обл[астные] вед[омости]”), “вигадав ідіотську українську граматику 
бездарний і злобний професор Грушевський” ( “Голос Руси”), “відкрив 
історію України” уславлений цією пресою студент-емігрант Меленев- 
ський ( “Колокол”) і т. п. У січневій книзі “Украинской жизни” за цей 
рік любителі істинно-російського гумору можуть знайти розкішну під
бірку подібних “квіточок” (у статті “Украинство в призме реакционной 
мысли”*). Але й серед людей, наставлених зовсім не людиноненавис
ницько, які зовсім не ворожі національному самовизначенню недержав
них народів Росії, і в органах преси, що відображають їхні настрої, не
рідко можна зустріти різноманітні непорозуміння щодо українства, які, 
оскільки не є плодом якихось відголосків чорносотенських пліток про 
нього, можна витлумачити лише браком обізнаності з  українським ру
хом і його минулим. І серед цих останніх кіл нерідко можна зустріти 
уявлення про українство як про явище привнесене, штучно вирощене —  
чи за кордоном, тим навмисним покровительством, яке буцімто вияв
ляв українству австрійський уряд із політичних міркувань, чи у своїх 
домашніх гуртках романтиків української національності, мрійників, які
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загіпнотизували себе й гіпнотизують інших своїми ідеями створення са
мостійної української культури й національності: часто лунають кате
горичні твердження, що українство —  явище, яке не має коріння в 
минулому, дуже нове, мало не вчорашнє, чуже попередньому україн
ському життю, попереднім поколінням “малоросів” російської інтеліген
ції. У рамках газетної статті я, звісно, не можу розводитися на цю те
му; охочі можуть звернутися за детальнішими відомостями хоча б до 
згаданих вище загальнодоступних видань і вказівок, які в них є, на спе
ціальнішу літературу.

Щ е в кінці X V I ст. бачимо в Західній Україні національне відро
дження, що визнало звернення до народної мови першою і необхідною 
умовою успішної боротьби з  наступом католицтва й ополячуванням. Л і
тературне використання живої сучасної мови не припинялося згодом в 
українських колах, тоді як стара книжна мова відмирала. І в Східній 
Україні літературна творчість, особливо поетична, все рішучіше зверта
ється до чистої народної мови. Продукти цієї літературної творчості 
довго не з ’являлися друком, бо місцеві друкарні, винятково духовні, пе
ребували під впливом грізного петровського указу, що забороняв вико
ристання у їхніх виданнях будь-якого “особого наречия” порівняно з 
церковними книгами великоросійського друку. Перший твір чистою на
родною мовою вийшов у Петербурзі 1792 р. —  це була “пісня чорно
морського війська отамана” Антона Головатого ( “Ей годі вам журити
ся, пора перестати, діждалися од цариці за службу заплати”), а через 
шість років в тому ж  Петербурзі надрукували славну “Енеїду” Котля
ревського*, яка вважається початком нової української літератури. 
Новий український театр, який почав розвиватися з  полтавських помі
щицьких спектаклів другого десятиліття X IX  ст. (із п’єс цього репер
туару деякі втрималися на сцені до наших днів —  комедії Котлярев
ського та Гоголя-батька), мав свого попередника у шкільній українській 
драмі X V II -X V I I I  ст. Поетичні переклади з інших літератур народ
ною українською мовою (сфера, що вважалася для неї забороненою у 
пізнішій цензурній практиці) розпочалися у 2 0 —30-ті роки X IX  сто
ліття чудовими перекладами Гулака-Артемовського, професора й рек
тора Харківського університету. Популярна література для народу рід
ною мовою (згодом також заборонена галузь для українського слова) 
започатковує свою історію “Листами до любезних земляків” харківсь
кого поміщика Квітки, що з ’явилися 1838 р.*, хоча ширший розвиток 
цієї літератури припадає щойно на епоху емансипації, 1861—1862 рр.

Найранішу граматику народної української мови склав у перші ро
ки X IX  ст. Олексій Павловський*; на початку 1805 р. її запропону
вали на розгляд російській академії*, а 1818 р. вона з ’явилася друком.
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На той час (кінець другого десятиліття) припадають і перші дебати, що 
тривали згодом у 1820-ті й 1830-ті роки, на тему про окремішність і 
самостійність української мови, про її придатність для літературної об
робки і взагалі про її літературне майбуття; на захист її старожитності 
й культурної цінності виступали, зокрема, перші славісти —  Волин
ський і Срезневський. Срезневський у відкритому листі під назвою 
“Взгляд на памятники украинской народной словесности” (1834 р .)*  
вважав зайвим доводити, “що мова українська (або, якщо завгодно на
зивати, малоросійська) є мовою, а не діалектом російської чи польської, 
як доводив дехто”; “багато хто певен, —  додає він, —  що ця мова —  
одна з  найбагатших мов слов’янських, —  яка, будучи ще не обробле
ною, може вже рівнятися з мовами освіченими за гнучкістю й багатст
вом синтаксичним, мова поетична, музична, мальовнича”. Ц і питання, 
втім, були на той час цілком позбавлені пізнішої гостроти, і полеміка 
не відзначалася завзятістю, з  огляду на відсутність офіційних обмежень 
українського слова (їх не було, можна стверджувати, аж до 1863 ро
ку) та прихильного, назагал, ставлення великоросійського суспільства 
до українських літературних спроб і зацікавлень.

Величезна більшість тодішньої української інтелігенції була тоді 
цілковито задоволена таким станом справ, коли на лоні російського 
життя і культури скромно й вільно жебонів струмок їхнього рідного 
слова та творчості, і вона спокійно пливла за течією, певна, що й май
бутні запити їхньої місцевої культури не зустрінуть перешкод для свого 
здійснення. Опозиційний елемент в українських виступах того часу дуже 
слабкий, навпаки —  переважають тони консервативні. Різкі випади 
Бєлінського проти українства в 1840-х роках значною мірою поясню
ються тим, що йому воно здавалося різновидом реакційної офіційної на
родності, течією антипрогресивною, —  він судив із тих елементів пра
вого українства, з  якими йому доводилося зустрічатись у петербурзькій 
журналістиці, і недогледів його цінного народницького змісту. З -п ід  
його уваги випали зміст і значення й того радикального українства, яке 
висувало гасла перебудови соціального та політичного ладу, яке фор
мується в той же час у славному Кирило-Мефодіївському братстві 
1846 р., котре [братство] зібрало найвидатніших представників україн
ської творчості й наукової думки (Ш евченко, Куліш, Костомаров, Гу- 
лак) і швидко здобуло вплив серед українського суспільства.

Від нього веде свою історію пізніше прогресивне й радикальне 
українство. Але сторонньому окові, як видно, нелегко було оцінити його 
значення у цих ранніх стадіях. Кирило-мефодіївські братчики, як відо
мо, жорстоко поплатилися за свої радикальні плани; але епоха реформ 
принесла надії прогресивним українським елементам щодо здійснення
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їхніх демократичних, народницьких сподівань у загальному прогресив
ному розвиткові народного життя. Питання про культурну роль укра
їнської мови видавалося їм вирішеним остаточно й безумовно після 
появи, на зміну старим корифеям 1840-х років, нової плеяди блиску
чих імен (з  Марком Вовчком на чолі). Куліш вважав обов’язком, так 
би мовити, увінчати будівлю літературної обробки українського слова 
взірцями наукової української прози —  своїми оглядами історії україн
ської літератури* й історії України від найдавніших часів ( “Історія 
України од найдавніших часів”, 1861 р.*); Костомаров спромігся дати 
історичне обґрунтування українства у своїх знаменитих “Двух русских 
народностях” (1861)*. Н а цей же час припадає і переклад народною 
українською мовою Євангелія, який зробив П.Морачевський*, інспек
тор Ніжинського ліцею (людина, до речі, вельми правого й офіційного 
способу мислення) —  [переклад], запропонований ним на благословін- 
ня Синоду 1860 р. (цей переклад Синод видав лише нещодавно; інший 
переклад —  усього Святого Письма, зроблений Кулішем*, побачив 
світ раніше, але за кордоном, у виданні Британського біблійного това
риства).

Проте особливо цікавило українське суспільство в ці роки питання 
про українську народну школу, у зв ’язку зі звільненням селян, —  яви
ще цілком зрозуміле при яскравому, чітко окресленому народницькому 
характерові, якого щораз більше набував український рух. Питання про 
народну мову палко дебатувалося, зустрічало жвавий, співчутливий від
гук і в суто педагогічних, і в офіційних колах (відгук члена вченого ко
мітету Міністерства народної освіти Весселя про необхідність початко
вого навчання українською мовою, в “Учителі” 1861 р., висновки 
педагогічних рад гімназій Київського учбового округу в тому ж  плані і 
т. п.); робилися спроби навчання українською мовою на практиці*, і не 
лише приватними особами, —  у цьому напрямі робив певні кроки й 
Київський округ, за час опікунства М .І.Пирогова*. Катков у своїх 
виданнях збирав гроші на друкування українських підручників. Найви- 
датніші представники української літератури —  Костомаров, Куліш, 
Ш евченко та багато інших —  започаткували складення серії таких по
чаткових підручників.

Взагалі і в цей час —  напередодні знаменитого валуєвського цир
куляру —  не відчувалося будь-якої упередженості щодо українського 
руху не лише в суспільстві, але і в урядових колах. Маніфест 19 лю
того та “Положення” про селян канцелярія Державної ради збиралася 
видати для населення українських губерній українською мовою*, і їх 
переклад, доручений Кулішеві*, прийняли та почали друкувати в дер
жавній друкарні, але потім справа загальмувалася суперечками про тер
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мінологію. Деякі з  губернаторів українських губерній у ці роки публі
кували свої інструкції селянам українською мовою. Питання про народ
ну українську школу було настільки близьке до здійснення, що вже на
друкували казенне видання українських байок Глібова* для шкільного 
вжитку. Я к  відомо, Міністерство народної освіти й потім протестувало 
проти проскрипції українського слова, проголошеної Валуєвим 
(1863 р.). Але врешті-решт переважили все-таки валуєвське “не было, 
нет и быть не может особенного малороссийского языка” та політика 
репресій.

Я  перериваю тут свої довідки, аби констатувати те, що дуже час
то випускають з  уваги, розглядаючи український рух. Українство не є 
продуктом новітнього походження, —  уже пістоліття тому, до валуєв- 
ських репресій, воно розвивалося в усій повноті, виявивши себе з  усією 
виразністю в літературній творчості й у практичній думці, в теоретич
них обґрунтуваннях, історичних і політико-соціальних, у течіях консер
вативних, ліберальних і радикальних. Звісно, незмінним воно не зали
шилося: найпомітнішим явищем було вимирання правого українства. 
Після того, як українство стало явищем забороненим і опальним, при
водом для переслідувань і репресій, праві українці мали або відійти від 
українства, або перейти до лав опозиції цьому курсові, який не допус
кав ні правого, ні лівого українства й однаково прирікав на зникнення 
і те, й інше. Завдяки цьому українство отримало однорідніший, ціліс
ніший характер демократичний і безумовно прогресивний, який має во
но в наш час. Але в національному сенсі його засади, вихідні момен
ти, національні гасла залишилися, по суті, тими ж, які були висунуті 
давніми поколіннями українських діячів; складно вказати в подальші 
часи щось, що б не мало глибоких коренів у цей ранній період, у 
1840—1860-ті роки, і навіть у раніші стадії українського руху.

Українство виникло й розвивалося у самій товщі українського ж ит
тя, головно в поміщичих і духовних прошарках лівобережної “М алоро
сії” та “Слобідської України” (двоє найталановитіших “правобережних” 
уродженців того часу, Гулак-Артемовський і Ш евченко, були духовни
ми вихованцями також лівобережних гуртків —  перший харківського, 
другий —  петербурзького). У цьому середовищі, в цей час —  у першій 
половині X IX  ст. —  неможливо припустити жодних спеціальних сто
ронніх впливів: те, що доходило сюди, доходило крізь призму російсь
кого життя і культури. Української еміграції не існувало. Галичина, якій 
часом відводять надто великий, перебільшений вплив на розвиток укра
їнства, в цей час не відігравала ще жодної ролі, вона сама ще йшла у 
хвості українського руху в Росії (та й згодом, у 1880—1890 роках, до 
речі, на українстві Росії відбивався не стільки галицький рух як такий,
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скільки діяльність на галицькому ґрунті, у галицьких органах українців 
російських, котрі користувалися можливостями конституційної Галичи
ни, у яких їм відмовляв, аж до останнього десятиліття, доконституцій- 
ний режим Росії).

Немає жодної можливості звести зародження та розвиток українс
тва до впливу якогось панівного гуртка, органу, індивідуальності. Воно 
розвивалося поволі, на величезному просторі, гуртками й одинаками, 
які дуже часто йшли урозбрід, не об’єднані ані спільною організацією, 
ані керівними органами преси. Адже української преси в Росії майже 
не було аж до останнього десятиліття —  за винятком петербурзької 
“Основи” 1861—1862 рр. Дуже часто діяльність окремих працівників 
на царині українського слова чи українського життя відбувалася так 
ізольовано, що її результати залишалися цілком прихованими. Сам 
склад цих працівників, цієї української інтелігенції, що творила україн
ство і становила середовище його поширення, був надзвичайно розма
їтим. Від живописця-кріпака Ш евченка до аристократичної, космополі
тичної родини князів Рєпніних, від професорських гуртків Харкова і 
Києва до провінційних учителів, від затятих кріпосників до вільнодум
ців, пройнятих західноєвропейськими ідеями, —  дистанція величезна. І 
якщо врешті-решт ця розмаїта праця не перетворилася на пил, а навпа
ки, кристалізувалася в щось дуже конкретне й цільне, сповнене єдніс
тю думки й почуття, то це було результатом дії тих стихійних сил, яки
ми вона була викликана, результатом незнищенної любові до свого 
краю і народу, влади минулого —  історичних і культурних традицій, і 
нинішнього —  економічних і соціальних умов, у яких жив український 
народ. Ж оден сторонній вплив не міг би дати таких наслідків, —  та й 
не було його. Загальні течії європейської думки, які однаково захоплю
вали і великоросійське, й українське суспільство, могли сприяти пізнан
ню та з ’ясуванню того, що було дане згаданими умовами, —  але, звіс
но, не могли створити того, чого не було.
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СВІТЛ ІЙ  П А М ’Я Т І ІВ А Н А  Ф Р А Н К А

Обхідним шляхом, через Швейцарію, прийшла до нас сумна звіс
тка про кончину Івана Ф ранка*, і хоча минуло вже кілька років, як 
люта недуга відібрала в України його творчі сили, перетворивши його 
на каліку, живого лише фізично, —  все-таки ця звістка болісно відгук
нулася в українському суспільстві. Навіки відійшла від нас ця чудова 
людина, одна з  найбільших постатей, висунутих українським рухом, —  
діяч великого таланту, рідкісної суспільної енергії, незрівнянної різно
бічності та продуктивності. Упродовж майже цілого півстоліття він був 
одним із найвидатніших представників української ідеї, її живим втілен
ням, про нього за життя складали легенди, на нього спрямовували 
найлютіші напади вороги, а сподівання —  ті, хто цінував інтереси укра
їнства. Великий поет, першорядний белетрист, навдивовижу різнопла
новий і талановитий учений, видатний публіцист, єдиний за своєю не
вичерпністю, невпинною енергією діяч національного відродження, —  
він був одним із тих культурних творців, до котрих можна було, як це 
дозволив собі і я під час останнього вшанування покійного (на жаль! —  
мені доводиться цитувати з  пам’яті), віднести цілковито слова апосто
ла про тих, які приносять у справу великого творіння коштовні камені 
натхнення, чисте золото творчості, незламні брили наукового дослі
дження. Т ак, він творив усім цим одразу твердиню українського куль
турного життя. Ц е було рідкісною особливістю його дивовижного да
ру — ця виняткова різнобічність, поєднана з  високими якостями 
творчості. У цьому сенсі він був і залишається “єдиним” в історії на
шого народу.

Звісно, не в умовах нинішнього погрому українського життя мож
на дати гідну, різнобічну, всезагальну оцінку творчості Ф ранка. Укра
їнське суспільство позбавлене можливості навіть висловити свої почут
тя вдячності й пієтизму до покійного. Н ам доводиться відзначити лише 
побіжними, минущими заувагами цю завершену поему боротьби і тво
рення, полишаючи її належну оцінку часові й людям, які опиняться у 
нормальніших умовах. Мені особисто, однак, видається необхідністю 
хоча б коротко й поверхово, в силу умов, торкнутися одної зі сторін 
діяльності покійного. Обставини мого життя склалися так, що протя
гом довгих років я стояв особливо близько до його наукової діяльнос
ті у період найбільшого її розитку та напруження, яка відбувалася, 
можна сказати, шоденно на моїх очах. П ро неї тому я і вважаю себе 
зобов’язаним сказати кілька слів над свіжою могилою покійного.
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Обставини особистого життя Івана Ф ранка склалися дуже неспри
ятливо для його наукових занять, і якщо він за таких умов досягнув 
вершин наукової творчості та залишив після себе надзвичайно багату й 
цінну спадщину в цій галузі, то цей факт може бути надзвичайно яск
равою, можна сказати, рідкісною ілюстрацією нездоланних сил, напо
легливості й енергії померлого письменника, що викликають подив і за
хоплення в усіх, хто брався простежити цю діяльність.

Університетську свою освіту Ф ранко не міг довести до кінця. Вона 
двічі переривалася арештами і тривалими ув’язненнями. Втім, у своїх 
автобіографічних записках* він без особливого захоплення говорить про 
ті курси, які міг прослухати в той час у Львові. Через багато років, у 
середині четвертого десятка, коли виникла думка про можливість для 
Ф ранка професорської діяльності, він закінчив свій академічний стаж у 
Відні й отримав там ступінь доктора філософії*. Але ще раніше, в кін
ці 1880-х років, заробляючи засоби для існування журналістською пра
цею і присвячуючи свої інтереси головно белетристичній творчості та 
політичній діяльності, він серед цих занять усе глибше входив і в на
укові інтереси. В них виразно відобразився вплив його духовного на
ставника, Драгоманова, який скеровував увагу свого талановитого учня 
на питання, що цікавили його самого, —  відображення в українській 
літературі й усній творчості легендарної літератури, мандрівних перека
зів, взаємодію книжної й усної творчості. Але різноманітні інтереси по
кійного далеко виводили його за ці рамки. Особливістю його розуму 
було прагнення у кожному питанні, з  яким він стикався, сягати, як ка
жуть, дна. А  працюючи в журналах і газетах (з  кінця 1880-х р. понад 
десять років він був найближчим співробітником однієї з польських га
зет* і за своїми обов’язками мусив писати на всілякі теми галицького 
життя), він стикався з  предметами найрізноманітнішими і з  цілком різ
них боків підходив до наукових питань. Д о них приводили його спосте
реження над народним життям, поточна література, питання політично
го життя і проблеми соціальні. Теми, яким він присвячував свої 
популярно-наукові й суто наукові пращ, —  від знайомства з  науковою 
літературою повсякчас переходячи до самостійного вивчення сирого ма
теріалу й пошуків нових, іще невідомих джерел, —  різноманітні на 
диво. Т а  все-таки спеціальною, улюбленою ділянкою, яка найбільше 
захоплювала його інтереси з  самого початку й до кінця його діяльнос
ті, була українська література в широкому сенсі цього слова, —  слове
сна творчість народна, усна й книжна, давня й нова, —  і в цій галузі 
діяльність померлого була особливо багатою і плідною.

Він розпочав її, як я вже сказав, у кінці 1880-х р.* Попередні пра
ці, 1883 і наступних років, мають іще, так би мовити, учнівський ха
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рактер ( “Жіноча неволя в руских піснях народних”, “Польське повстан
ня в Галичині 1846 р .” та ін.). Але студії “Наші коляди” ( “Діло”, 
1889) і “Перебендя” Т .Г .Ш евченка” (Літературно - наукова бібліоте
ка], І, 1889), за якими вийшла низка статей у “Киевской старине” 
1889 і наступних років, —  перший начерк праці про Вишенського, 
“Мистерія страстей Христових”, “М етрика” І.Ш умлянського та ін. —  
мали вже справжню наукову цінність. Вони вже давали можливість по
бачити видатного дослідника, хоча й не давали уявлення про майбутні 
розміри його творчості. Далі дослідження про Вишенського, що вийшло 
українською мовою і призначалося покійним для отримання звання до
цента з предметів української літератури й етнографії (1894)*, було 
першою великою за рдзмірами й задумом працею і започаткувало най- 
блискучіший період його наукової діяльності. Кафедри, яка саме звіль
нилася в той час (зі смертю Ом. Огоновського), він не отримав*, мі
ністерство не затвердило його доцентом; безуспішними виявилися і 
подальші його клопотання щодо права викладання у Чернівцях. Ц е 
було тим сумніше, що він мав усі задатки цікавого, впливового лекто
ра і сам палко прагнув до викладацької діяльності. Натомість відкри
лася перед ним інша арена —  дослідницька й видавнича, у реорганізо
ваному Науковому товаристві імені Ш евченка, яке саме в той час 
вступило в період інтенсивної праці. Незабаром стався розрив покійно
го з польськими виданнями, що слугували йому джерелом заробітку 
(приводом стала його відома стаття про “Міцкевича як співця зра
ди”*), і він цілком зосередив свою енергію у виданнях Наукового то
вариства й у заснованому в цей час українському журналі “Літератур
но-науковий вістник”.

У кінці 1894 р. покійний запропонував Товариству [імені] Ш ев
ченка план видання українського легендарію —  текстів апокрифів і ле
генд з  українських рукописів. Його план прийняли, і цим виданням він 
займався згодом майже до самої смерті. Він випустив кілька томів, але 
завершити його не міг, оскільки все більше розширював його рамки. 
Одночасно з  цим його цікавили великі дослідження з історії християн
ської легенди і її відображень в українській літературі, —  першою ви
йшла його велика праця “Варлаам і Йоасаф, старохристиянський роман 
і його літературна історія” (1895—1897), за нею з ’явилася інша, ще 
цінніша, “Св. Климент у Корсуні. Причинки до історії староруської ле
генди” (1902—1905), —  найбільша праця у цій галузі в науковій укра
їнській літературі.

Водночас покійного цікавила велика праця з  української народної 
словесності. Ц е був величезний корпус галицьких приказок з  порів
няльним апаратом і поясненнями, який він почав друкувати в “Етно
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графічнім збірнику”* того ж  Шевченківського товариства. Перший ви
пуск його вийшов 1901 р., уся праця зайняла майже десять років і була 
щасливо доведена до кінця. В багатій етнографічній літературі України 
це, безумовно, одна з  найбільших і найвидатніших праць. Народній 
українській поезії була присвячена й остання велика праця покійного — 
“Студії над українськими народними піснями”*, які він з  1907 р. по
чав публікувати в тих же “Записках” Шевченківського товариства, де 
з ’явилися всі його важливіші дослідження. Своїм завданням він вважав 
перегляд, доповнення і поглиблення спостережень над історичною по
езією українського народу, які тридцять років тому зробили Антонович 
і Драгоманов у славному виданні “Исторические песни малорусского 
народа”, —  залучити матеріал, накопичений з того часу, нові спосте
реження й сучасніші методи дослідження, запроваджені в новітніх пра
цях з  фольклору. Ц е було, таким чином, продовження справи Драго- 
манова, його натхненника в ділянці літературно - наукових занять. 
Покійний не завершив цю працю (та й за характером своїм вона могла 
тривати майже до безконечності), але й опрацьована частина, що ста
новить великий том, є надзвичайно цінним внеском в українську науку 
(особливо в першій половині, на яку не наклала своєї печаті люта не
дуга).

З а  весь цей час, однак, не припинялися праці покійного і в ділян
ці історії української літератури у вужчому значенні. Ц і праці, порів
няно менші за обсягом, у загальному підсумкові все-таки становлять го
ловну частину його наукової спадщини. Перелічувати десятки цих 
праць, видрукуваних головно в тих же “Записках” Шевченківського 
товариства, найактивнішим і найціннішим співробітником якого був 
увесь час покійний, а також у “Літературно-науковім вістнику”, го
ловним із редакторів якого він був протягом майже десяти років, не
має жодної можливості. М ожна для прикладу хіба що відзначити де
що більше за розмірами чи яскравіше за новизною оприлюднених 
матеріалів. У цьому сенсі я назву його “Слово о Лазаревѣ воскресе
ніи”, “Слово про збурення пекла”, “Карпато-руське письменство 
X V II—X V III вв.”, “До історії українського вертепа”, “Писання Кот
ляревського в Галичині”, “Молода Україна” —  блискучий нарис новіт
ньої української літератури, —  і близькі до цієї ділянки численні пращ 
з  історії культурних, суспільних і національних стосунків X V II— 
X IX  ст., як “Хмельниччина у сучасних віршах”, “Польська поема про 
Уманську різню”, “Король балаїулів” (цікава студія, присвячена поль
ському українофільству X IX  ст.), численні нариси з  історії 1848 р., 
студії про Л у к [’яна] Кобилицю, гуцульського депутата парламенту, на
риси “старорусскої” (москвофільської) літератури Галичини X IX  ст. і
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т. д., і т. д., і т. д. Слід зазначити, що покійний був не лише чудовим 
дослідником, але й надзвичайно вдалим “відкривачем потаємного”. У 
різних куточках Галичини, повз які проходило стільки байдужої публі
ки, у занедбаних церквах і попівствах, у непримітних крамничках львів
ських антикварів він відшукував речі просто вражаючі.

В останні роки наукової творчості Ф ранка дуже цікавив план су
цільної історії української літератури, але приступив він до цього плану 
надто пізно, вже напередодні катастрофи. Вступні розділи вийшли 
1908 р.* в одному з томів “Записок” Шевченківського товариства 
(т. 89). Судячи з  них і з  інших праць покійного, це була б радше ціла 
низка нарисів з  історії української словесної творчості. Від них можна 
було чекати багато цінного та повчального для всіх зацікавлених. Але 
на тому загальному нарисі, який вийшов під заголовком “Нарис історії 
українсько-руської літератури”* 1910 р., уже значною мірою відобра
зився сумний вплив хвороби.

Я  закінчую свій побіжний і скупий нарис. Але мені хотілося б по
вторити на завершення думку, висловлену мною ще за життя спочилого 
письменника. Наукова спадщина покійного Івана Ф ранка надзвичайно 
багата і цінна. Його суспільна спадщина —  так само; поетична —  тим 
більше. Але ще цінніше, —  і, на мою думку, найцінніше, що залиши
лося від померлого, це його власний образ, —  та дивовижна поема 
творчості та праці, якою було його власне життя. Ц ей син сільського 
коваля з  Галицького Підкарпаття, який усе життя, серед різноманітних 
перешкод, переслідувань, турбот про насущний хліб для родини, у про
міжках між арештами, не припиняв кувати ланки нового “золотого лан
цюга” українського національного відродження, є явищем надзвичайно 
високим. І, можливо, його підносячий, підбадьорливий, зміцнюючий 
вплив ніколи не буде таким цінним, як саме в наш час найбільших лих, 
що впали на український народ, на українське культурне та національ
не життя.

Казань
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У К Р А ЇН С Т В О  І Р О С ІЙ С Ь К А  П Р Е С А

Коли починається розмова про всілякі недолугості щодо українства 
не лише керівних, але й суспільних кіл Росії, “співчутливі” зазвичай 
пробують втовкмачити українцям, що єдиний шлях до створення тве
резішого ставлення до українського питання лежить через свідомість 
російського суспільства, а всілякі недогляди у ставленні цього остан
нього до українства пояснюються єдино необізнаністю. “Російське су
спільство не розуміється в українському питанні, тому що цілком не 
знайоме з українським рухом, з  українством. Його слід посилено ін
формувати, освідомлювати”. Такими, приблизно, є ті дружні поради, 
які не припиняють лунати на українську адресу в останні роки, —  на
віть не роки, а десятиліття. І зовсім не можна сказати, щоб українське 
суспільство залишалося глухим до цих порад. Навпаки, майже щоразу, 
забуваючи сумний досвід минулого та сподіваючись, що нове зусилля 
в цьому напрямі може видатися плодотворнішим, так би мовити, “зад
няя забывая, въ предняя же простирался”, воно з  подвоєною енергією 
бралося за нові спроби “освідомити” російське суспільство про минуле 
й теперішнє, походження та завдання, причини й суть українського 
руху, про українські течії, українську літературу, мистецтво, культуру і 
т. ін., і т. ін., і т. ін.

З а  останні десять років, починаючи з “Украинского вестника” 
1906 р.*, на цю невдячну працю витратили безліч часу, праці й засо
бів. Виходили українські журнали російською мовою, задля інформації 
започатковували багатотомні енциклопедії українознавства*, інформа
ційні видання, великі й малі, книги й брошури, статті з  українознавства 
публікували в російських журналах, газетах, спеціальних збірниках. Ба
гато було цього всього, але результат виявився цілком неспівмірним із 
затраченою енергією, і тому я зважуся назвати цю працю невдячною. 
“Російське суспільство” залишалось і залишається глибоко байдужим, 
якщо не ворожим до національного питання загалом і до українського 
зокрема, і стає очевидним, що центр ваги лежить тут, в усякому разі, 
не в бракові інформаційних джерел, інформаційного матеріалу, і не в 
недостатній енергії самих українців у цьому плані, а в чомусь іншому!..

Досвід показує, що спеціальні українські видання, призначені для 
формування російського суспільства (великоросійською мовою) зовсім 
не поширюються углиб цього суспільства, обертаючись лише серед не
багатьох (дуже небагатьох, на жаль!) одиниць, які або спеціально за
ймаються національним питанням загалом, або ж  тою чи іншою галуз
зю українознавства. Н а читача ще, так би мовити, не підготованого 
можуть розраховувати лише статті з  українського питання, вміщені в
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загальних великоросійських виданнях —  журналах і газетах. Вони, по
рівняно, з ’являються дуже рідко, й, очевидно, багато хто докоряє за це 
українцям, дорікаючи їм браком енергії чи недостатнім розумінням важ
ливості такої інформації з  їхнього боку, як і нечисленністю, і блякліс
тю, і убогістю цих статей, які з  року в рік повторюють у загальних 
висловах усе ті ж  елементарні, прописні положення про шкоду, яка ви
пливає з  політики репресій щодо українського руху й українського жит
тя, про необхідність розкріпачення останнього й надання українському 
суспільству, українському народові найелементарніших засобів культур
ного розвитку, на зразок народної школи і т. п.

Н а жаль, ця нечисленність, ця бляклість, ця елементарність, —  усе 
це явища незаперечні. Але й у них вельми мало винні українські пуб
ліцисти. З ’являється врешті-решт не те, що можуть дати ці останні, а 
те, що можуть прийняти від них редакції великоросійських видань, ра
хуючись із поглядами та настроями груп, які за ними стоять, і тої пуб
ліки, для котрої призначені їхні видання, тобто, врешті-решт, з  тою ж 
глибокою байдужістю чи неприхильністю російського —  навіть освіче
ного, ліберального і т. д. і т. д. читача, до національного питання вза
галі й до українства зокрема. Виходить, таким чином, зачароване коло, 
вивести з  якого російське суспільство, очевидно, може лише щось ін
ше, а зовсім не українська інформація.

Для ілюстрації я, замість теоретичних міркувань, дозволю собі за 
пропонувати дещо конкретніше, а саме, дві мої не надруковані статті, 
надіслані в останні місяці редакціям найпоширеніших московських газет 
і не прийняті ними. Тема однієї з  них —  національні стосунки Росії 
взагалі, другої —  українські стосунки зокрема. Читачі, гадаю, гідно 
оцінять усю “стриманість” і “елементарність” пропонованих статей, на
віяні багаторічними стосунками автора з  російськими редакціями і зна
йомством з  панівними в них настроями й “поводженнями”. Однак, як 
видно з  цього прикладу, як не підлаштовуйся до них, вушко голки ро
сійської преси, тобто межі поблажливості російської публіки, якій вона 
служить, до національних запитів недержавних народностей —  часто 
виявляється іще вужчим, ніж навіть може припустити найдосвідченіший 
і зовсім не життєрадісно налаштований український публіцист.

Російське суспільство і народності Росії

Нещодавно на сторінках “Русских ведомостей” (№  123) з ’явилася 
стаття П .К ара-М урзи* “Русское общество и народности Кавказа”, що 
зачіпає питання дуже суттєве і навіть гостре, яке заслуговує пильнішої 
уваги.
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Виходячи зі спостережень над національною тактикою кавказьких 
народностей, шановний автор висуває положення, що мають значно 
більше загальне значення, —  про ненормальне ставлення до російсько
го суспільства недержавних народностей Росії взагалі, “схильних своє 
невдоволення й недовіру переносити з тих, що мають владу, на тих, що 
не мають влади прошарків і кіл російського народу, котрі самі терплять 
від сваволі тієї ж  влади”. Він відзначає байдужість їх до загальних 
завдань внутрішнього влаштування Росії, “до справи боротьби росій
ського суспільства за кращі порядки”, політику за формулою “наша 
хата скраю” і “нічим не прикритий утилітаризм у справі вирішення 
своїх національних завдань”. Явище справді ненормальне, небезпеч
не, —  особливо, якщо воно виявляється не в якихось реакційних колах 
тієї чи іншої народності, а захоплює і ширші, в тому числі й прогре
сивні її кола.

У даному разі автор статті тісніше зупиняється на тактиці грузин
сько-татарської більшості на нараді про запровадження земства на 
Кавказі. З а  його ж  словами, ця більшість представляла лише інтереси 
великого землеволодіння, а класову тактику грузинських поміщиків не 
можна, звісно, відносити до всієї грузинської чи татарської народності. 
Якщо грузинсько-татарський поміщицький блок воліє іти з  урядом і 
клопочеться про запровадження земства старого зразка за 87-ю  стат
тею, це, само по собі, так само мало може когось здивувати, як і ана
логічна тактика об’єднаного дворянства. Але якщо шановний автор че
рез голови грузинських і татарських поміщиків звертає свої докори до 
прогресивних і демократичних елементів недержавних народностей Р о 
сії, то оскільки тут можна зауважити “невдоволення й недовіру” до ро
сійського суспільства, це було б явищем значно сумнішим, однак його 
навряд чи можна було б пояснити простим недомислом: перенесенням 
“невдоволення й недовіри з  хворої голови на здорову”.

Нещодавно на сторінках “Современного мира” (лютий) Раф[аїл] 
Видрін нагадав запеклу боротьбу*, яку провадив Драгоманов із тим, 
що він називав “якобінством” російських радикалів, —  прагненням до 
унітаризму, байдужістю, ігноруванням чи навіть запереченням націо
нального начала. Звичайно, Драгоманова ніхто не запідозрить у байду
жості до завдань загальноросійської перебудови; його докори росій
ському прогресивному суспільству в байдужому чи навіть негативному 
ставленні до національних запитів недержавних народностей не дикту
валися й “загостреним націоналізмом”. Його різкий протест поясню
ється тим, що в запереченні чи ігноруванні національного начала він 
вбачав велику небезпеку саме для спільної справи внутрішньої перебу
дови, —  небезпеку, яка рано чи пізно мала виявитися. Вона і вияви
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лася —  це небезпека національного абсентеїзму, відходу недержавних 
народностей від спільної справи, і вона змушує задати питання, чи пра
вильно розуміють його причини.

З а  час, що минув від виступів Драгоманова, негативне ставлення 
до національного начала у прогресивного російського суспільства, без
умовно, зменшилося; але чи зменшилася байдужість, —  велике питан
ня! В усякому разі увага, яку справді, а не лише на словах, присвячує 
російське суспільство національному питанню, зовсім не відповідає його 
пекучості, і це не може не викликати якщо не “недовіри”, то “невдо
волення” у тих, хто знемагає під ярмом “національної політики”. Тим 
більше, що вона зовсім не є виключною справою уряду. Російське су
спільство в цьому питанні саме до певної міри стоїть на позиції тієї ж 
“нашої хати скраю”, цілком щиро уявляючи собі, що в тому тяжкому 
становищі, у якому відчувають себе недержавні народності, воно не ві
діграє ролі: русифікацією, мовляв, займається виключно уряд, а воно, 
російське суспільство, тут зовсім ні до чого і лише через непорозумін
ня, цілком незаслужено, виявляється об’єктом нарікань з  боку різних 
загострених націоналістів із недержавних народностей. Н а цій точці 
зору стоїть і шановний автор згаданої статті.

Тим часом насправді національну політику, русифікацію здійснює 
зовсім не саме тільки Міністерство внутрішніх справ. Навіть суто куль
турна праця, без жодного політиканства, що здійснюється, можливо, з 
найпрогресивнішими намірами у якомусь “неросійському середовищі” в 
чужих йому формах, є, в остаточному підсумку, шкідливою з точки 
зору національних інтересів і якщо її точнісінько так само можна було 
б здійснювати в національних формах, вона неминуче викличе невдово
лення нехтуванням цих останніх. Прогресивні, освічені люди з російсь
кого суспільства, які навчають російською мовою грузинських дітлахів, 
поширюють російську книгу, російською мовою намагаються сповісти
ти населенню корисні відомості, —  усі вони є найсправжнісінькими 
учасниками русифікації. Н е кажу вже про те, що й суто адміністрати
вна політика також створюється не якимись автоматичними засобами, 
а здійснюється тими ж членами російського суспільства. Русифікація, 
як це не сумно, є спільною справою влади та російського суспільства. 
Становище виходить складне, заплутане, у даних умовах, можливо, на
віть безвихідне, отож саме через свою ненормальність воно вимагає 
найуважнішого, продуманого ставлення. Однак його немає, і “дещо 
безтурботне” ставлення російського суспільства до своєї ролі в цій 
справі не може не впливати на “невдоволення” ним серед недержавних 
народностей. Точнісінько так само й загальна байдужість до національ
них взаємовідносин, до національного питання і його практичного, за 
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конодавчого вирішення. Досить байдуже, правду кажучи, ставлення до 
нього та нинішнього всеросійського представництва відображає таку ж 
байдужість російського суспільства. Тим часом становище зобов’язує. 
Історичні умови, що висунули російське суспільство на чільне місце 
найрізноплеміннішої держави світу, наклали на нього й цілком певні зо- 
бов’язання щодо її племен і національностей, і від цих обов’язків воно 
не може жодним чином відмовитися, не відмовляючись від своєї керів
ної ролі в державі, від прагнення до влади в ній —  цієї необхідної умо
ви внутрішнього ладу. Якщо недержавним народностям слід невпинно 
нагадувати, що вони жодним чином не можуть ставитися до справи за
гальної перебудови як до турботи чужої, не дотичної до них, то й ро
сійському суспільству слід твердо пам’ятати, що національна перебудова 
є однією із найсуттєвіших частин загальної внутрішньої перебудови, і 
воно жодним чином не може дивитися на це питання національних сто
сунків як на сторонній, прикрий доважок до того, що його безпосеред
нім чином стосується.

Національне загострення, гіпертрофія національних почуттів у зне
долених народностей —  явище дуже сумне, несимпатичне, небезпечне; 
але не слід забувати, що воно є реакцією не лише проти утисків вла
ди, але й проти байдужості до національних страждань, запитів і спо
дівань тих, хто їх не звідав, тобто російського суспільства.

Невідкладне

Люди, які більш-менш серйозно ставляться до сучасного моменту, 
звісно, з  великою увагою мали прочитати статтю князя Є .М .Трубець- 
кого* “Русские ближайшие національные задачи” в одному з нещодав
ніх номерів “Русского слова” (171). Вона вчасно нагадала про ті ви
моги, які висувають останні події до внутрішньої політики Росії з 
національного питання. Н а перше місце в цій ділянці шановний автор 
висуває питання українське і польське, вказуючи на необхідність їх не
гайного вирішення Росією у своїй внутрішній політиці, з  огляду на ті 
зобов’язання, які покладає на неї нинішній момент. П ро необхідність 
негайного вирішення польського питання в дусі відозви Верховного Го
ловнокомандувача, виданої два роки тому*, зрештою, нагадують тепер 
з  усіх сторін. П ро українське питання пам’ятають менше й нагадують 
рідко, хоча нинішні події висувають його не менше, якщо не більше на
стійно, ніж питання польське.

Справді, як говорити про розумну національну політику в окупова
ній Галичині, якщо українське питання залишається невирішеним у са
мій Росії щодо тих частин тієї ж  української народності, котрі зв ’яза-
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ли свою долю з її долею три століття тому? Аби взяти належний тон 
щодо українського елементу Галичини, міцно і щиро утвердитися на 
ґрунті поваги до її історичного складу, її національних особливостей і 
прагнень, очевидно, слід перш за все порвати з  системою придушення 
українського життя у себе вдома, котра тяжіє над ним протягом цілих 
століть, щиро й нелицемірно погодитися з  фактом її існування, з  не
вмирущими прагненнями української народності до вільного й необме
женого розвитку свого історично складеного національного змісту. Цей 
крок диктувався великим моментом, який переживають народи Росії, і 
українське суспільство одностайно вказало на ті невідкладні заходи, 
здійснення яких повинно лягти в основу нових стосунків —  відновлен
ня того вільного єднання української народності з  російською держав
ністю, котре українське суспільство добровільно проголосило 1654 ро
ку, але яке придушила і зруйнувала пізніша політика уряду. Ц і заходи 
мали полягати у визнанні культурної ролі української мови, допуску її 
використання на лінії дотику народного життя з  державним —  у шко
лі, церкві, суді, управлінні та найперше —  викладанні українською мо
вою в народній школі, задоволенні цієї найнастійнішої і найневідклад- 
нішої вимоги українського життя. Але ці скромні побажання не 
отримали жодного відгуку й досі. Більше того, —  на українському 
житті продовжують тяжіти репресії, що впали на нього з  початком вій
ни і позбавили українське суспільство навіть і тих скромних можливо
стей, які воно мало раніше, —  преси, культурних і суспільних органі
зацій, самого літературного руху, зупиненого цензурними репресіями.

З а  таких умов яку цінність можуть мати запевнення, що галицьке 
населення, його національне життя, культурні й суспільні запити не за 
знають жодної шкоди порівняно з  тими можливостями, які надавав їм 
австрійський режим? Я к  переконати його в тому, що йому нададуть те, 
в чому відмовляють досі українському населенню Росії, яке добровіль
но зв ’язало з  останньою свою долю і віддавало їй свою кров і свою 
працю протягом століть?

З  іншого боку, як говорити про встановлення розумної національ
ної політики в наново окупованій Галичині, доки не ліквідований спа
док попередньої окупації, —  усього того, що і російське суспільство, і 
офіційні кола одностайно засудили як одну суцільну помилку, як одну 
із найсумніших сторінок цієї війни?

Адже й тепер іще тисячі висланих, заарештованих, вивезених під 
час евакуації галичан* знемагають у віддалених місцях, у глухих закут
ках Сибіру, бідують, хворіють і вмирають, не встигши домогтися по
вернення, —  старі люди, жінки, діти, селяни, робітники, священики, 
літератори, вчені, цвіт галицької інтелігенції, не відчуваючи за собою
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жодної провини, крім відданості своїй народності, релігії, громадянсько
му обов’язкові!

Ч и  ж  не слід було найперше згадати про них і надати свободу їм, 
порушуючи питання про розважливішу національну політику, про ба- 
жаніші форми управління і ставлення до місцевого населення під час 
нової окупації?
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П Р О ГО Л О Ш Е Н Н Я  П О Л Ь С Ь К О Ї С А М О С Т ІЙ Н О С Т І

Проголошена два тижні тому, 23 жовтня, самостійність зайнятої 
германо - австрійськими військами російської Польщі все ще не перестає 
бути “злобою дня”. Всі чекають, як прийме се місцева польська люд
ність і всі заінтересовані сторони, а головно —  в які реальні форми 
виллється сей акт, проголошений окупаційною адміністрацією, які на
слідки він потягне за собою в житті країни.

Дивне диво —  хоч про сей акт вісті ходили трохи не з  самих по- 
чатків війни і проголошення самостійної Польщі сподівалися й торік, і 
сього року —  все-таки теперішній акт зробив сенсацію і був оцінений 
не тільки як подія важна, але і дуже відважна, “жест сміливий і рішу
чий” по характеристиці одного з  польських діячів. Тим часом актові 
сьому, власне, бракує сміливості політичної мислі й рішучості в її здій
сненні.

В склад проголошеної самостійної Польщі мають ввійти тільки оку
повані російські губернії. І Краків, і Познань зістаються в теперішнім 
володінні. Правда, щодо австрійської Польщі, то тут з  усякою певніс
тю можна думати, що самі правлящі круги австрійської Польщі не хо
тіли свого включення до самостійної Польщі без української Галичини, 
і за краще вважали добитися від австрійського правительства “компен
сації” за своє відречення від самостійності. їм важніше добитися ствер
дження і укріплення свого панування над цілою Галичиною, і вони 
тепер разом з оголошенням польської самостійності дістали обіцянку 
розширення галицької автономії (про можливе значіння такого акту по
говоримо другим разом)*. Але що і Познаньщина зістається за межа
ми проголошеної самостійної Польщі, в тім уже, певно, польської при
чини нема, і воно робить дивне вражіння. Ніби німецькі політики не 
певні, що відгороджена від Росії хоч би легенькою демаркаційною лі
нією Польща тим самим перейде в повну економічну й культурну за 
лежність від Німеччини, і тому хотіли б штучно притримати її в сім 
зв’язку, задержуючи частину польських країв в безпосереднім володін
ні Німеччини (і Австрії). Або полишають їх прилучення до Польської 
держави як важний козир для якоїсь будучої комбінації, котра мала б 
ввести самостійну Польщу в склад чи формальну зв ’язь з  Германським 
союзом.

Таке ж  вражіння нерішучості робить і се, що проголошення дер
жавної самостійності Польщі зістається чисто декларативним. П о сло
вам телеграфних донесень, полякам відмовлено в організації регентства 
й польського правління: все відкладається на після війни. Т ак  само 
непорішеним зістається і найбільш інтересне для нас питання, які саме
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території, по думці австро-германської сторони мали б ввійти в склад 
сеї самостійної Польщі: чи мав би бути дотриманий принцип етногра
фічний, себто в склад Польщі мали б ввійти тільки землі з  корінною 
польською людністю, чи й які-небудь сусідні землі литовські, білорусь
кі, українські?1

Всі отсі недоговорення й неясності значно зменшують принципіаль- 
ну вагу сього акту —  хоч тим не хочемо сказати, щоб проголошення 
самостійної Польської держави навіть в таких декларативних формах не 
мало ніякого значіння. Все-таки, навіть в такій формі, воно має вагу 
чималу, і матиме —  незалежно навіть від того, чи центральні держави 
будуть мати змогу здійснити його реально: чи будуть вони кінець кін
цем рішати про долю Польщі.

В дійсності, очевидно, питання се ввійде в загальний круг міжна
родних питань, які не рішатимуться односторонньо волею тої чи іншої 
групи держав. І доля Польщі рішиться в комбінації ріжних рахунків і 
впливів. Але проголошення самостійної Польщі, без сумніву, буде мати 
значіння прецеденту в рішенні багатьох питань.

1 Петроградський “Курьер новый” з 2 падол[иста] переказує звістку курлянд
ської газети (“Mitanishe Zeitung”), що разом з проголошенням самостійності Польщі 
в Берліні почалися наради над самостійністю Литви й князівства Курляндського.
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РОЗШИРЕННЯ АВТОНОМІЇ г д д и ч и н и . 
СМЕРТЬ ЦІС[АРЯ] ФРАНЦА ИОСИФА

Разом з проголошенням самостійної Польщі, того ж  самого дня, 
23 жовтня, коли покладатись на точність депеш, австрійський цісар, те
пер вже покійний, звернувся до міністра-президента Кербера з  рес
криптом, котрим заповів розширення галицької автономії. “В той самий 
момент, коли твориться нова держава з  російських губерній” (окупова
них австро-германськими військами), цісар бажає аби Галичина, яка 
понесла стільки жертв під час сеї війни і заслужила “право на найга- 
рячішу батьківську опіку”, дістала міцні підстави для свого національ
ного й економічного розвитку —  “права самоуправи в усім тім обсягу, 
який тільки може бути погоджений з приналежністю її до Австрійської 
монархії”. Він поручає, отже, міністрові-президентові виробити і внес
ти в законодатній дорозі відповідний законопроект.

Сей акт і висловлені ними в нім гадки, а також і вражіння, ним ви
кликані, ми зрозуміємо відповідно, коли його термінологію візьмемо з 
становища галицьких поляків —  коли до терміну “Галичина” зробимо 
додаток: “та, котру представляє Польське парламентарне коло”, і бу
демо тямити, що тут іде мова про інтереси і бажання польської люд
ності Галичини, яка й досі вважається властивим її господарем в ви
щих австрійських кругах, —  властиво, польські правлящі верхи і всі, 
на кім спочиває їх панування.

їм сей цісарський рескрипт дійсно обіцяє сповнення їх найгарячі- 
ших бажань і домагань і ними буде оцінений як акт дійсно “найгарячі- 
шої батьківської опіки”. Він несе їм вість про “вилучення” чи “відок
ремлення Галичини” (wyodrębnienie Galicyi), що вважалось в сих кругах 
угольним каменем сили й значіння польського елементу в австрійських 
краях, єдиною певною запорукою його теперішнього “стану посідання” 
в Галичині і будучих “здобутків”, гарантією тривкого панування і куль
турного, економічного й національного розвитку —  не тільки власним 
коштом, але й коштом інших народностей: української і так само ж и
дівської. Від самого прилучення Галичини до Австрії в сім лежали мрії 
й плани польських владущих верхів —  шляхетських, а потім і буржу
азних “національно-демократичних” кругів (з  їх розвоєм і припущен
ням до політичної ролі й значіння), і з  початком нинішньої галицької 
автономії вони були сформульовані в резолюції польської соймової біль
шості Галицького сойму 1868 р., яка потім все повторялась як прин- 
ципіальне домагання польської політики в Австрії. Вона жадала, щоб 
на місце безпосереднього представництва галицької людності в віден
ськім парламенті заведено делегацію Галицького сойму для участі в
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рішенні певних загальнодержавних справ (галицька людність, значить, 
не вибирала б послів до парламенту, але Галицький сойм, себто його 
більшість, висилає делегатів з-поміж себе, як висилаються делегації від 
віденського парламенту і Венгерського сойму для нарад над певними 
спільними справами); щоб намісник Галичини був одвічальний перед 
Галицьким соймом; щоб Галичина була вилучена з-під вищого судово
го трибуналу (сенату) віденського й дістала свій власний трибунал у 
Львові; щоб державні маєтки Галичини передані були в завідування га
лицької автономії. Сповнення сеї резолюції значило б, що Галичина 
вся, польська й українська, перейшла б у нероздільне і нічим не обме
жене володіння польсько-шляхетської соймової більшості, яка не тільки 
фактично (як тепер), але й формально держала б у своїх руках адмі
ністрацію краю; адміністрація ся вийшла б з  усякої залежності від 
центральних органів держави; ні парламент, ні центральне правительст
во не мало б змоги контролювати її та мішатися взагалі до місцевих 
відносин, і українська меншість, засуджена на те, щоб бути невеликою 
меншістю в соймі, не маючи ніякої змоги противитися польській пере
вазі в краї, не могла б мати ніякої помочі і з  боку центрального пра
вительства або парламенту.

Зрозуміло, що з української сторони весь час ішла рішуча й різка 
опозиція сій програмі “вилучення Галичини” або “розширення автоно
мії” її. Тільки деякі “угодовці” чистої води, переконані, що з-під поль
ської переваги в Галичині українцям вирватись однаково ніколи не 
вдасться і краще їм уладитися з  нею й мирно дістати ріжні уступки й 
полегші, ніж бути переможеними в боротьбі й не дістати нічого, з  сих 
мотивів годилися і з  польською автономістською програмою. Весь же 
політичний рух останніх десятиліть, одушевлений надіями на кращу 
будучніть українського народу, перейнятий переконанням щодо його 
рівноправності й рівновартості з народом польським, він проходив під 
знаком рішучої й непримиренної опозиції тим польським змаганням до 
забезпечення собі вічного панування в Галичині.

Програмі польських автономістів, що сим вилученням Галичини чи 
розширеною автономією хотіли скріпити, увіковічнити й вінчати галиць
кий устрій, його “суспільну ієрархію” —  панування польської шляхти, 
український демократичний рух противстацляв, по-перше, домагання 
демократизації галицької автономії, себто скасування системи всяких 
привілегій в представництві (соймовім, повітовім і громадськім) для су
спільних верхів, себто більших власників і заможнішої буржуазії. 
Власне, сим привілегіям завдячав свою перевагу польський елемент, а 
український через їх зоставався в меншості не тільки в Галицькім соймі, 
але і в повітових радах.
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По-друге, українці домагалися поділу теперішньої Галичини на її 
давніші, історичні і заразом етнографічні складові часті, зовсім припад
ково й механічно зв ’язані в одну провінцію при прилученні до Австрії: 
домагалися відділення Східної, української, властивої Галичини (старо
го Галицького князівства, що за Польщі творило так зване “воєводс
тво Руське”) від Західної, польської Галичини (старої Малопольщі —  
воєводства Краківського і почасти Сандомирського).

Через отеє недоречне сполучення в одній провінції та в однім сой- 
мовім представництві двох ріжноплеменних областей, і через уприві- 
леювання в представництві вищих, польських громадських верств, укра
їнський елемент в неподільній, теперішній Галичині був засуджений 
бути національною меншістю, спадаючи в соймовім представництві 
часом нижче 10%  його, а польський у всім грав ролю хазяїна краю. 
Коли б Східну Галичину відділено в осібну провінцію і устрій її демо
кратизовано: переведено принцип горожанської рівноправності, поль
ський елемент у ній перейшов би на становище меншості, майже рівно
сильної і рівновартної з  елементом жидівським, а елемент український, 
що перед війною все ж  становив в Східній Галичині 6 0 —70 %  люднос
ті, хоч не відразу, то поволі міг би прийти до такого становища, яке 
належало йому по всякому праву як чисельній більшості в своїм корін
нім краї. Д о сповнення ж  сих умов —  до поділу Галичини і демокра
тизації її устрою, демократичні українські круги вважали потрібним 
противитись всякому розширенню галицької автономії й збільшенню 
прав Галицького сойму, а стояти за можливо ширшу контролю і участь 
в галицькій управі центральних органів —  парламенту і міністерств. 
Коротко сказавши —  в противставленні до польських автономістів 
вони являлись централістами, не вважаючи на всі награвання польських 
публіцистів і політиків на таких благозвучних термінах, як автономія, 
розширення самоуправи, “боротьба з  скостенілим бюрократичним 
централізмом” і т. д. Супротив польської шляхетської автономії навіть 
німецький бюрократичний централізм галицькими українцями вважався 
кориснішим, тим більше, що йому однаково мусив прийти кінець, поль
ський же автономізм всяко забезпечав себе на довгі віки.

__________________Розширення автономії Галичини. Смерть ціс[аря] Франца Йосифа

Правда, в останніх роках перед війною провідники української на
ціонально-демократичної партії, з  котрими в тім ішов разом і радикаль
ний клуб, і ще більше —  буковинські посли (що незадовго перед тим 
перевели у себе національний компроміс, признавши широкі права міс
цевим полякам), —  зійшли з  отого принципіальной) становища, яке я 
тільки що охарактеризував. П ід впливом ріжних обставин і міркувань,
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на котрих не можемо спинятись в рамках сеї статті1, вони пішли на 
угоду з  поляками в справі реформи Галицького сойму і галицької авто
номії взагалі, і прийняли її формально з початком 1914 р.

Реформа ся значно поширювала те становище, яке в той момент 
український елемент фактично займав в галицькій самоуправі і соймо- 
вім представництві: вона уставляла, напр., поділ соймових мандатів, з 
котрих забезпечила галицьким українцям 2 7 % , себто 61 посольський 
мандат, відповідне число місць в “Виділі краєвім” (земській управі, ви
бираній соймом) і всяких соймових комісіях і органах. З  сього боку 
угода, головно, й оцінювалась тими групами, які йшли на сю реформу. 
Але з  принципіальной) становища вона мала дуже небезпечні сторони, 
на які не переставали вказувати групи, які обстоювали стару принципі- 
альну політику. Н е вважаючи на всі застереження українських націо
нальних демократів, що вони роблять сю угоду для даного моменту, не 
зрікаючись своєї програми-maximum, згода ся мала значіння капітуля
ції галицьких українців перед польською гегемонією. Вони мирилися з 
становищем меншості, доведеної до 2 7 %  в своїй політичній йазі, тим- 
часом як становили фактично людність, рівночисленну з  польською. 
Вони, хоч і з  ріжними поправками, приймали класовий, недемократич
ний характер галицької самозшрави. Вони мирилися з  неподільністю Га
личини, відсуваючи в далекі перспективи жадання розділу Галичини. З  
сього боку, очевидно, оцінювала сей компроміс польська сторона, за
для сих принципіальна вартостей згоджуточись на ріжні реальні уступ
ки в данім моменті.

Н а се й вказували такі органи, як “Літ[ературно] - на>т<[овий] віст- 
ник”, “Рада”, але провідники галицької національної демократії, маючи 
в своїх руках місцеву пресу й національні інституції, злегковажили всякі 
остороги і всю опозицію, і в лютім 1914 р. формально прийняли сю 
Згоду*, давши таким чином польській стороні акт великого значіння в 
критичний момент (всеї ваги котрого, розуміється, в тій хвилі не мож
на було предвидіти). Поляки могли тепер при кождій нагоді поклика
тись на нього, як на формальне признання з  зт<раїнської сторони поль
ських прав на гегемонію в цілій неподільній Галичині й ужити його за 
опору для своїх змагань до вилз^чення Галичини і замкнення її в авто
номне, неприступне для всяких сторонніх впливів і мішань політичне 
тіло.

1 Статті на сі теми, вміщені в “Літ[ературно]-наук[овім] вістнику” в 1913— 
1914 рр., можуть увести в сі питання; чимало до сих справ можна знайти і в не
давній статті про галицьку самоуправу заступника голови Українського парламентар
ного клубу д-ра Т.Окуневського* в “Украинской жизни", кн. №  6—8.
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Принципіальну згоду австрійського правительства на таку реформу 
їм, очевидно, і удалось отеє здобути при нагоді проголошення самостій
ної Польщі. Назверх се мало характер нагороди, компенсації австрій
ським полякам за те, що їх не допущено до добродійств польської са
мостійності. Але хто знає хоч трохи польсько-австрійську політику, 
тому не треба поясняти, що альфою і омегою її все було задержання в 
польськім володінні цілої Галичини, і з  становища реальної польської 
політики забезпечення його важнішим далеко важніше від усяких зверх
ніх державних форм. Останніми днями заявився документ, який досить 
докладно характеризує сю сторону польської політики і звільняє нас від 
потреби звертатися до інших ілюстрацій її. Се промова голови П оль
ського кола Л.Білінського*, керманича нинішньої польсько-австрійської 
політики, проголошена на зборах польських парламентаріїв у Кракові 
3—4 жовтня (цитую її за “Р[усскими] вед[омостями]”, №  2 6 9 ). Вона 
мала на меті пояснити становище австрійських поляків щодо проголо
шення польської самостійності в її останнім, прусськім варіанті, що вже 
тоді був рішеним фактом. П о словам авторитетного оратора, Польське 
віденське коло весь час, в 1914 і в 1913 році, стояло за таке розв’я
зання польського питання, яке полягало “в прилученні нероздільного 
Царства Польського до неподільної Галичини задля утворення П оль
ської держави в союзі з  Австрійсько-Угорською монархією”1. Австрій
ське правительство дало свою згоду на сей проект, але своєю незруч
ною тактикою супроти Німеччини і самих поляків воно загирило його 
й кінець кінцем мусило прийняти прусський варіант польської самостій
ності, котрий уже нічим не зв ’язує сеї будучої Польщі з  Австрією, а 
вводить в круг воєнних (опертих на воєнній конвенції) і економічних 
впливів Німеччини. Тим самим Австрія не могла вже згодитись і на 
включення в склад сеї самостійної Польщі своєї Галичини. П о думці 
д-ра Білінського, галицькі поляки, “не вважаючи на всю прикрість сві
домості, що вони зостаються поза сею державою, повинні всіма сила
ми помагати її утворенню”, навіть в такій формі. Тим більше, що в тім 
разі, “коли б побіда центральних держав не була б повною” (себто Н і
меччина не вдержалась при своїй перевазі), міжнародний конгрес міг 
би й змінити дещо в останнім проекті польської самостійності, а тим 
часом дещо приходило й на потіху. “Я  мав нагоду говорити на сю те
му з міністрами і довідавсь, що в наших правно-державних відносинах 
мають наступити переміни: наша автономія буде значно розширена, 
з’явиться якась нова Галичина, своїм устроєм мало відмінна від буду
чого устрою Польського Ц арства”, —  пояснив промовець.

1 Тут, мабуть, недобре перекладено: мова йде, очевидно, не про “союз” з Авст
рією проектованої Польщі, а про державний “зв’язок”.
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Промова ся, як сповіщають, не була пропущена австрійською цен
зурою, і в союзній пресі появилась, мабуть, для зазначення, що полі
тичні проводирі австрійських поляків не солідаризуються з  останнім 
проголошенням польської самостійності. Але для нас вона має інтерес 
як найновіше признання того, що для польських політиків Австрії “не
роздільність” Галичини і Царства Польського, себто задержання поль
ського володіння в зв ’язаних з  польськими землями краях українських, 
білоруських, литовських, являється першою умовою всяких політичних 
комбінацій. В такім же дусі, очевидно, треба розуміти і винесену на тих 
же зборах резолюцію, що Коло стоїть незмінно на своїй принципіальна 
позиції і протестує “против всяких планів розділу польських земель”.

І так, поставивши на рахунок австрійському правительству, що воно 
загирило австрійський варіант самостійної Польщі, польські політики 
встигли добитися формальної обіцянки того, що д-р Білінський назвав 
“новою Галичиною, мало відмінною своїм устроєм від будучого устрою 
Царства Польського”, будучої Польської держави. Сі слова служать 
польським коментарем до слів цісарського рескрипту, теж доволі про- 
речистих, що Галичині (неподільній, очевидно) будуть дані такі широкі 
автономні права, які тільки можуть бути погоджені з  приналежністю її 
до цісарства, інакше сказавши —  її реальні зв ’язки з  монархією мали 
б бути зведені до мінімуму. Се все звучить як обіцянка більшого, на
віть ніж жадали старі соймові резолюції 1860-х рр.

Розуміється, сей цісарський рескрипт викликав страшенну тривогу 
в політичних українських кругах Австрії й енергічні протести против сеї 
автономії як смертної погрози всьому українському життю, як небезпе
ки “повного поневолення русинського народу поляками”1. В нашій хро
ніці були одмічені виступи українських парламентарних клубів, про які 
досі появились відомості. З  другої сторони, великого занепокоєння на
робила цісарська обіцянка в тих слов’янських-кругах Австрії, котрим 
приходиться витримувати боротьбу з  німецьким елементом. Уже давно 
австрійські пангерманісти, або “всенімці” (Alldeutsche), як їх там нази
вають, симпатизували з  польськими проектами повного вилучення 
Галичини з австрійського життя, маючи на оці інтереси германізму в 
Австрії. Досі слов’янський елемент становив більшість в Австрії і, не 
вважаючи на всі штуки “виборчої геометрії” —  штучний поділ вибор
чих округів і парламентських мандатів, депутати слов’янських народ
ностей все-таки становили більшу половину віденського парламенту; 
правда, об’єднувались вони рідко, але їх численність все ж  становила 
певну гарантію “на про всяке”. Вихід же з  парламенту і взагалі з по

1 Телеграма “Р[усских] ведом[остей]”, №  258*.
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літичного життя Австрії найбільшої з  її “коронних земель”, якою була 
Галичина —  відокремлення її в окремий край, тільки дуже легко зв ’я 
заний з монархією, відразу дало б величезну перевагу германізмові. 
Тим пояснюється, що разом з  українцями з  приводу рескрипту зане
покоїлись і представники інших слов’янських народностей. Телеграма з 
7 падол[иста] сповістила* про відбуті в Відні збори “всіх слов’янських 
партій Австрії”, що без ріжниці орієнтацій однодушно запротестували 
против “окремого рішення галицької справи” —  трактування галицької 
автономії в виді виїмку з  загальних норм. Особливе ж  занепокоєння й 
тривогу виявляють чеські партії, бо ж  чехам перевага германського еле
менту в Австрії загрожує найгірше.

Чи будуть мати вплив всі сі остороги й протести? Чи буде переведена 
реформа галицької автономії по мислі рескрипту? Се дуже трудно вгадати.

Цісарський рескрипт появився в момент дуже критичний. Два тиж 
ні перед ним вистріл Адлера* змусив австрійське правительство зрек
тися абсолютистського режиму й устами нового міністра-президента по
обіцяти відновлення діяльності парламенту в найближчім часі. А  два 
тижні по своїм рескрипті, 8 с[такого] ст[илю] падолиста попрощався з 
світом “сивий монарх” Австрії. Його рескрипт був останньою прислу
гою, відданою ним польським правлящим кругам, котрих щирим про
тектором і прихильником він був за все своє довге правління, і може, 
ніде ся утрата не викличе таких щирих жалів, як власне в сих кругах. 
З  польською аристократією в’язали покійного тісні й непохитні зв ’я з 
ки, він щиро довіряв їй і на галицькі відносини все дивився її очима. 
Завдяки тому польська шляхта за його правління закинула свою тра
диційну фронду супроти Австрії й проголосила себе вірною опорою 
трону (przy Tobie stoimy і stać chcemy!). Зате  і з  свого боку покійний 
цісар підтримував її незмінно, в рішучі моменти пускаючи в рух навіть 
свій особистий вплив. З  мемуарів одного з  польських міністрів, напр., 
ширші круги недавно довідалися, що виїмкові права Галицького сойму 
в справах шкільництва, що без його згоди правительство не може в Га
личині заснувати навіть державної середньої школи з українською мо
вою (такого права не має більше ні один сойм в австрійських землях), 
поляки завдячали особистій волі цісаря, що в тім пішов против погля
дів цілого кабінету і накинув йому свою волю. В його наступнику га
лицькі поляки ледве чи матимуть такого щирого, рішучого і впливово
го протектора, яким був покійний —  найбільш авторитетний монарх, 
якого мав на собі австрійський трон.

Через отсю ж  особисту авторитетність і популярність, яку в такій 
високій мірі мав покійний, зміна на австрійськім престолі стає важним 
фактом, не зважаючи, що смерть 86-літнього старця не могла ні для
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кого бути несподіванкою. Вона матиме чимале значіння в великій кризі, 
яку переживає Австро-Угорщина. Втягнена сторонніми впливами в сві
тову війну, в котрій з-поміж держав сього зв ’язку найтяжчі удари 
впали на неї, вона видимим чином з  кождим ударом, заданим їй, і з 
кождою хвилею свого внутрішнього ослаблення переходить під впливи 
Германії й мусить все глибше і повніше підлягати її політичній програ
мі. Наприклад, в тій же промові д-ра Білінського містяться доволі ви
разні вказівки на те, як Німеччина використала удари, завдані Австрії 
весною сього року російськими арміями в Галичині й Буковині, щоб 
змусити її зректися всяких претензій до окупованих з  її участю поль
ських областей. Звернувшися в сій тяжкій хвилі по рятунок до Німеч
чини, австрійське правительство мусило відректися свого проекту утво
рення нового Польського Королівства в політичнім зв’язку з  Австрією 
і прийняти прусський варіант, який мав на меті зробити окуповані 
області здобутком Германії. Справа була порішена в маї—червні, вихо
дить з  промови —  себто після російських успіхів на полудневім фронті.

О т  у сих обставинах і смерть старого цісаря Австрії, котрого 68- 
літнє панування зробило немов якимсь паладієм її великодержавності, 
її суцільності, її авторитету, приходиться оцінювати як утрату Австрією 
одного з  тих чинників, які хоронили її старий престиж і заважали пов
ному переходові під гегемонію Пруссії. Смерть ся відкриє ще ширшу 
дорогу прусським впливам на внутрішні справи Австрії, і очевидно, що 
в сильній залежності від них буде остаточно рішатися й найбільш інте
ресна для нас з  проблем її внутрішньої політики —  ся справа галиць
кої автономії, видвигнена останнім актом покійного.

Поки що вона завмерла в переходовім моменті, що відділює старе 
панування від нового1. Скликання парламенту, обіцяне за життя покій
ного на січень, тепер відсувається далі. Пройде трохи часу, поки з-під 
жалобної крепи, що повила Австрію, проглянуть реальні прикмети но
вого курсу її, і може бути, що намість вилучення Галичини він видвигне 
й поставить на чергу інші справи1 2.

1 Стаття ся була вже вискладана, коли прийшли вісті про конфлікт Кербера з 
німецькими групами з приводу проекту галицької автономії, а потім — його виходу 
з міністерства. Мотиви зміни кабінету, одначе, досі настільки маловідомі, що зоста
ється неясним, яку саме ролю відіграла в тім галицька справа.

2 Сими днями пролинула з римських кругів (найбільш такою можливістю зане
покоєних) чутка, що першим актом нового цісаря буде проголошення в день його 
коронації, ЗО грудня, “анексії Сербії й Чорногори задля сформування цілокупного 
Сербсько-Хорватського королівства, зложеного з Сербії й Чорногори, Босни, Гер
цеговини, Далмації й Хорватії” (звістка з “Matin” в №  273 “Р[усских] вед[омос- 
тей]”). Поки що нових потверджень сеї чутки не наспіло.
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НЕЗАЛЕЖНА ПОЛЬЩА 
Й АВТОНОМНА ГАЛИЧИНА

Сталося! Пролунало заповітне слово, яке було гаслом цілої низки 
поколінь польського суспільства, яке штовхало їх на повстання, кидало 
в еміграцію і на заслання, в каземати і в’язниці, скеровувало й нади
хало їхню діяльність у найрізноманітніших напрямах, —  що виявляли 
чудеса героїзму і всілякі форми політичного та суспільного опортуніз
му. “Незалежна П ольща”, “Польська держава” нарешті проголошена. 
І настільки велика влада цього гасла над польським суспільством, що 
воно, у величезній більшості, змирилося з  усіми дефектами проголошен
ня цієї незалежності, маючи на увазі її принципову цінність —  міжна
родного визнання польської державності.

Негативні сторони проголошеної Центральними Державами, Німеч
чиною і Австрією, 23-го жовтня (5-го листопада) Цього] р[оку] неза
лежності Польщі справді були дуже суттєвими. Н е кажучи вже про те, 
що цю незалежність отримували з рук споконвічного ворога —  гноби
теля польської народності й фактично на верховенство останнього за 
суджувалася майбутня незалежна Польща, —  сама ця незалежність 
початково мала мати суто декларативний характер, оскільки утворення 
навіть тимчасового польського уряду відкладали на передмайбутній час, 
тоді як прийняття проголошеної державності за таких незвичних 
умов —  окупаційних, що здійснювалося не самим населенням, а окупа
ційним урядом —  ставило в надзвичайно скрутне становище це насе
лення щодо Росії, яка зовсім не відмовлялася від своїх прав на ці краї. 
І врешті-решт прийнята за таких складних умов польська незалежність 
виявлялася частковою, оскільки призначалася долею лише окупованих 
губерній Росії, тим часом як польські провінції Пруссії й Австрії му
сили і надалі залишатися у складі цих держав.

І все-таки, поставши перед дилемою польської самостійної держа
ви, яка охоплювала хоча б частину польських земель, і автономної 
Польщі під владою Росії, яка б охоплювала всі польські краї чи, при
наймні, їх більшість, польське суспільство у величезній більшості від
дало перевагу першій. Судячи з повідомлень польської преси, яка ви
ходила в Росії, лише “народова демократія” рішуче залишається на 
ґрунті “російської орієнтації”, а інші польські групи погодилися на міс
ця у проектованій урядовій раді нової Польщі, й навіть “реалісти”, оче
видно, не вважають за потрібне залишатися на непримиренній позиції1. 
Польське суспільство вітає можливість для польського питання пере

1 “Kuijer Nowy”, №  129 і 146.
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творитися знову з  “питання внутрішньої політики” тієї чи іншої держа
ви на питання міжнародне, цілком чітко й формально хоча б поки що 
стосовно частини польської території. Ц е принципова й, очевидно, ви
рішальна позиція. П оряд із нею впливають і практичні міркування: ви
користовувати тепер практично ті можливості, які надає влаштуванню 
краю прийняття пропонованої державності.

Я к  відіб’ється на стані справ останній наказ Верховного Головно
командувача з  його багатозначними словами про “вільну й об’єднану 
Польщу”, які досі лише неофіційно коментують у тому сенсі, що тут 
ідеться також про Польщу —  державу зі своїми законодавчими орга
нами й окремою армією1, цього тепер іще не можна збагнути. Сподіва
тимемося, що досвідченим у політичній майстерності польським керів
ним колам, особливо польській аристократії, яка має такі широкі й 
різноманітні політичні зв ’язки, вдасться щасливо прослизнути між во
рожими сторонами і вивести човен польської державності у спокійнішу 
течію міжнародних стосунків.

Українське суспільство, звичайно, не може ставитися інакше, ніж із 
повним співчуттям, до здійснення споконвічних прагнень польського су
спільства до відновлення свого державного життя. Якщо з точки зору 
успіхів громадськості є справи, безумовно, цінніші, ніж політична неза
лежність, то, в усякому разі, державна самостійність є також значним 
знаряддям суспільного будівництва, і українське суспільство могло б ві
тати це досягнення не лише з суто симпатичних міркувань —  тому, що 
цим виконуються найпалкіші бажання польського суспільства, але і в 
інтересах нормальнішого влаштування польського національного життя. 
В цьому разі інтереси польської народності повністю збігаються з  ін
тересами тих народностей, яким, як і полякам, усе ще доводиться від
чувати на собі пережитки історичної Польщі —  української, білорусь
кої, литовської, єврейської. Спотворення польського національного 
життя, викликані її придушенням і руйнуванням у її справжніх центрах, 
особливо в “Царстві Польському”, болісно відчувалися в ненормальних 
загостреннях національних стосунків завдяки польським пошукам “ком
пенсацій” коштом народностей, поставлених в іще гірші умови. Інтере
си всіх цих народностей полягають у тому, щоб польське національне 
життя повернулось у своє справжнє русло, щоб польська національна 
енергія знайшла застосування у себе вдома, на своєму народному, ет
нографічному ґрунті, щоб польські національні почуття втратили свою 
надмірність і хворобливу загостреність, звільнилися від образів “П оль

1 иРусск[ие] ведомости”, №  300*.
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щі-мучениці”, “Польщі розіп’ятої” та пошукали стосунків вільніших і 
неупередженіших, і взагалі, щоб польське суспільство, звернувшись до 
необмеженого влаштування своїх суспільних, політичних і національних 
стосунків, зняло з  себе руб’я політичної жертви й постало у своєму 
справжньому, повсякденному вигляді, розкриваючи справжню суть своїх 
суспільних і політичних завдань, визначаючи з їхньої точки зору своє 
ставлення до інших народностей і, своєю чергою, даючи можливість їм 
орієнтувати своє життя і свої завдання та досягнення відповідно до на
ціональної і суспільної політики польської.

З  цієї точки зору було б бажано, аби польські землі, в етнографіч
ному сенсі, об’єдналися у державному організмі, незалежному фактич
но, а не лише формально, що мав би можливість повного політичного 
самовизначення, і щоб на зміцнення й розвиток цієї етнографічної дер
жавної Польщі силами й можливостями польського народу звернулася 
енергія, засоби й можливості польського суспільства. Щ об нова П оль
ща не повторювала гріхів “історичної Польщі”, яка будувала свою сла
ву й добробут на поневоленні та придушенні національного життя своїх 
слабших сусідів і врешті-решт загинула через нехтування завданнями 
свого внутрішнього ладу в гонитві за успіхами екстолсивної, імперіаліс
тичної політики. Щ об будівничі нової Польщі з  огляду на це свідомо 
й рішуче відреклися від будь-яких прагнень до того, аби використову
вати як “культурний гній” польської державності й культури ці обділені 
історичною Польщею народності. Щ об вони щиро доклали свої зусил
ля до розмежування етнографічної Польщі від чужорідних анексів її та 
надали народностям, вкрапленим у польське населення корінної П оль
щі, ті права культурного самовизначення й національного розвитку, на 
які претендують польські елементи, вкраплені в сусідні території укра
їнські, білоруські, литовські. Нарешті, щоб вони звільнилися від успад
кованого ними від історичної Польщі переважання аристократії та влади 
клерикалізму і поклали б у підвалини свого державного й суспільного 
будівництва інтереси широких мас трудівників, виправляючи гріхи й 
провини перед ними старої Польщі.

З а  цих умов нова незалежність Польщі стала б бажаним товари
шем і співробітником у справі влаштування національних і суспільних 
стосунків для її сусідів, для цих народностей, досі ще пов’язаних з  
польською народністю спільністю гіркої спадщини історичної Польщі, і 
вони могли б без жодних застережень привітати виступ на міжнарод
ну арену нової Польщі та побажати їй усіляких успіхів. Т а  чи ж  наяв
ні ці умови?

Переглядаючи численні заяви й коментарі різних польських груп і 
органів з  приводу проголошення польської незалежності, ми марно шу-
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кали б серед них визнання необхідності чи бажаності покласти в під
валини формованої Польської держави принцип етнографічний —  ство
рити державу з етнографічно польських земель1. Навпаки, старанно 
підкреслюється неподільність польських земель, тобто історично ство
рених територіальних комплексів, і дуже неприязно зустрічаються всі
лякі нагадування про Навіть найбільш, мабуть, співчутливі чи
згідні з  цим принципом окремі одиниці з польської інтелігенції виправ
довують незгідливість своїх земляків у цьому пункті тим, що, мовляв, 
не можна ж  вимагати від них відречення від своїх історичних надбань, 
доки Польщі не повернули її етнографічні краї. А  це, звичайно, не що 
інше, як той самий принцип компенсації втрат у польських етнографіч
них краях набутками в краях іншонародних, котрий ліг в основу всіх 
історичних польських провин у минулому.

М ожна побоюватися, що в цьому напрямі польське суспільство 
штовхатимуть і збоку. Німецькі публіцисти на кшталт горезвісного 
П .Рорбаха втішають польське суспільство в сенсі відречення від поль
ських провінцій, які залишаються у складі Німеччини, тим, що Поль
щі надають натомість необмежену можливість посувати свої кордони на 
сході, причому вона може, мовляв, розраховувати на цілковиту підтри
мку Німеччини, котра, включаючи у сферу свого впливу відроджуване 
Польське Королівство, у розширенні його володінь на сході вбачатиме 
дієвий засіб послаблення Росії1 2 3. “Тяжіння до сходу” було однією з фа
тальних помилок давньої Польщі, яка шість століть тому кинула напри
зволяще свої західні провінції, аби податися в бік “меншого опору”, на

1 Я маю на увазі, звичайно, серйозне та нелицемірне визнання цього принципу, 
а не гру словами публіцистів, які буцімто визнають етнографічний характер Поль
ської держави, але далі обумовлюють цей “етнографічний принцип” різними застере
женнями, на кшталт того, що принцип етнографічних кордонів не можна доводити 
до крайнощів, необхідно враховувати історично складені стосунки й визнавати за 
етнографічною територією народу той історично сформований край, у якому він ста
новить в даний момент більшість. З  такими застереженнями етнографічно польським 
вважають не лише весь “історично сформований край” Царства Польського з його 
іншонародними окраїнами, — тому що в загальному рахунку польський елемент 
становить більшість для всього Царства в цілому, — але навіть і всю Галичину в 
цілому, оскільки і для неї поляків вважають відносною більшістю, а де не вистачить 
більшості статистичної, завжди в запасі знайдуться міркування про “питому вагу” 
польського елементу, в силу яких польський елемент, менший за чисельністю від 
іншого, чи рівний йому, виявиться більшістю через свої економічні, культурні або 
якісь інші переваги. Такої “етнографії” не бракує і в новітній літературі, витвореній 
актом 23 жовтня.

2 В оригіналі відсутнє закінчення речення. — Перекладач.
3 “Русские ведом[ости]”, №  267*.
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шлях завоювання українських земель і яка згодом, у X V —X V II ст., 
пропустила важливі економічні та політичні завдання на заході коштом 
успіхів магнатського господарства на сході. Слід побоюватися, щоб 
польські політики ще раз не повторили цих помилок, котрі створили зо 
внішній блиск і внутрішню злиденність польської державності та поль
ської культури. Якщо нова Польща в основу своєї політики знову по
кладе утвердження і розширення свого впливу за етнографічними 
межами на сході, замість творчої роботи у себе вдома, заснованої на 
демократичних засадах, на принципах поваги до національних прав і за 
питів своїх “чужинців”, це не лише загрожує з  новою силою відроди
ти всі старі національні чвари, але й провіщає дуже мало добра самій 
відновленій Польщі.

Однак питання “східних компенсацій” досі все ще залишається від
критим. Невідомо, хто врешті-решт встановлюватиме кордони нової 
Польщі і що той, хто видаватиме декрети, вважатиме за доречне і мож
ливе запропонувати Польщі поза її етнографічними рубежами з земель 
литовських, білоруських, українських. Цілком зрозуміло, в усякому ра
зі, що з польського боку, як на мінімумі, наполягатимуть з  усією си
лою на “неподільному Царстві Польському” і всі спроби розмежуван
ня в його межах за етнографічними рубежами, тобто виділення з 
майбутньої польської держави непольських територій з  губерній Су- 
валкської, Ломжинської, Холмської розглядатимуть як посягання на 
споконвічний набуток польського народу, як “новий поділ Польщі”. І 
в кордонах нової Польщі цим чужинцям, очевидно, доведеться витри
мати високий національний тиск!.. Уже тепер доводиться читати резо
люції про необхідність надати польського національного духу польській 
народній школі і т. п.1

Але, якщо питання про межі польського впливу на сході в кордо
нах Російської імперії залишається поки що відкритим, то з  цілковитою 
певністю його висувають у Австрії. Одночасно з проголошенням ̂ неза
лежної Польщі був опублікований рескрипт імператора Ф ранца-Йоси- 
фа міністрові-президенту Керберу*, в якому він висловив побажання, 
аби одночасно з  тим, як “із польських країв, вилучених нашими вій
ськами з-під влади Росії, буде утворено самостійну державу —  спад
кову монархію з конституційним управлінням”, —  “Галичині було на
дано право місцевого самоуправління в усьому тому обсягові, який 
узгоджується із її належністю до Австрійської монархії”1 2. Трохи зго

1 “Русские ведом[ости]”, №  299*.
2 Цитую за “Русск[ими] ведом[остями]”, №  246*, телеграма від 23 жовтня.
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дом з ’явився цікавий коментар до цього акту у вигляді промови голо
ви польського парламентарного клубу Австрії д-ра Л.Білінського — 
провідника польської політики останніх років, який провіщав згадані ак
ти за кілька тижнів до їхньої появи1. Білінський нагадує, що віденський 
клуб весь час у своїх проектах від серпня 1915 і від квітня 1916 р. ви
рішення польського питання вбачав “у приєднанні н е п о д і л ь н о г о 1 2 
Царства Польського до н е п о д і л ь н о ї  Галичини з метою створення 
Польської держави в союзі3 з  Австро-Угорською монархією”. Проект 
цей викликав співчуття австрійського уряду, але останній мусив вреш
ті-решт відмовитися від нього —  очевидно, влітку 1916 р., коли після 
ударів, завданих австрійському фронтові, австрійський уряд знову му
сив звернутися з  проханням про допомогу до свого союзника —  і при 
цьому прийняти і прусський варіант незалежної Польщі, що ставив її 
у тісну залежність, економічну і військову, від Німецької імперії. З  
огляду на це Австрія вже не погоджувалася включити до складу поль
ської держави свої польські провінції, і як компенсацію за це позбав
лення державності в складі нової польської держави вона й висунула 
(чи, можливо, лише прийняла висунутий зацікавленими колами) проект 
створення “нової Галичини, яка своїм ладом мало відрізнятиметься від 
майбутнього ладу Царства Польського”, як висловився д-р Білінський, 
чи “широкої автономії Галичини, яка дозволить її вважати самостійним 
державним організмом”, як характеризував її інший світоч польської 
політики кард[инал] Лєдоховський4.

Очевидно, обіцянку такої компенсації польські кола Австрії спри
йняли з великим задоволенням. Принаймні союзна преса, що дуже ста
ранно інформувала про різні маніфестації з  боку інших народностей 
Австрії, спрямовані проти нинішнього курсу австрійської політики і, зо
крема, проти проекту розширення галицької автономії, нічого не могла 
повідомити про якісь протести австрійських поляків проти такого вихо
ду з  існуючої ситуації. І для кожного, бодай побіжно ознайомленого з 
польською політикою Австрії, в цьому немає нічого несподіваного. Га
рантія неподільності Галичини і розширення у ній місцевого самоуправ
ління, в котрому фактично повними господарями були й досі поляки 
(головно землевласницька шляхта), до меж майже повної самостійнос
ті, є для них настільки цінним подарунком, що з огляду на нього вони

1 “Русск[ие] ведом[ости]”, №  269*.
2 Розрядка наша.
3 Очевидно, переклад не зовсім точно передає цей вислів — судячи з тексту, 

йдеться про політичний зв’язок тісніший, аніж простий союз.
4 “Вечернее время“, 11 грудня*, “Kurjer Nowy”, 14 грудня.
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повинні замовкнути або висловити у найскромнішій і найплатонічнішій 
формі всі жалі про відлучення австрійських поляків від благ польської 
об’єднаної держави.

Від самого початку конституційного життя Галичини вимога “виді
лення” (wyodrębnienia) Галичини шляхом розширення меж її самоуправ
ління, підпорядкування контролеві Галицького сейму місцевої адмініст
рації та заміни безпосереднього представництва галицького населення в 
імперському парламенті сеймовою делегацією для участі в загальноім- 
перських справах, визначала тактику польських керівних кіл1. Але й во
на зустрічала рішучу опозицію з боку українського суспільства, яке 
протиставляло цій “автономістській” програмі поляків вимогу поділу ав
стрійської Галичини, яка цілком механічно об’єднала разом польські й 
українські краї на її природні, етнографічні складові частини —  поль
ську й українську, і демократизації галицького самоуправління, тобто 
розриву за системою представництва, яке забезпечувало переважання в 
останньому землевласницьким і великобуржуазним елементам —  поль
ським і близьким до них. Без цих передумов українське суспільство Га- 
личини вважало зовсім небажаним будь-яке розширення галицької 
автономії і, всупереч польським автономістам, відстоювало якомога 
ширший контроль і участь центральних імперських органів в управлін
ні Галичини, аби нейтралізувати засилля польських шляхетських кіл. 
Цей віденський “централізм” і вимога поділу Галичини висіли постій
ною загрозою над польським пануванням у Східній (українській) Га
личині. Вони загрожували —  при здійсненні поділу та демократизації 
галицького самоуправління —  відразу позбавити польський елемент 
Східної Галичини його домінуючої ролі та поставити у становище мен
шини, якою він був завжди насправді. Тепер від цієї загрози обіцяє 
звільнити галицьких поляків і забезпечити цілковите й безмежне, вільне 
від будь-якого втручання центрального уряду, панування у неподільній 
Галичині рескрипт від 23 жовтня. Ц е було навіть більше [ніж те], про 
що мріяли колись польські автономісти Галичини.

Однак цей рескрипт був останнім актом заступництва польського 
елементу з  боку поштивого імператора, вірного друга й милостивця 
польської аристократії. Він відійшов за два тижні, полишивши на сво
го наступника нелегку справу його впровадження.

Рескрипт, звісно, викликав бурхливі протести в українських лавах. 
Ні для кого не таємниця, що вся австрійська політика нинішніх керів- * VIII

1 Певні відомості про це див. у нещодавній статті Т.Окуневського* у VI і
VIII кн. “Украинской жизни”.
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ників галицької України диктувалася, власне, сподіванням вирвати га
лицьку Україну з-під влади польського панування цим шляхом —  за
рекомендувавши галицьких українців не менш ревними австрійськими 
патріотами, ніж галицькі поляки, і звільнивши їх, таким чином, від пі
дозр у русофільстві, котрими їх оточили у високих сферах ці останні. 
Рескрипт 23 жовтня, що загрожував віддати галицьких українців у ціл
ковите й спадкове володіння польській аристократії, у найтрагічніший 
момент —  жахливої руїни українського культурного життя Галичини, 
страшного економічного занепаду та знекровлення, що відобразилося, 
головно, знову-таки на українському елементові її, був страшним уда
ром для політичного курсу і тяжкою загрозою для всього майбутнього 
українського життя на його західній окраїні. Саме в той час, коли всі 
сподівання на краще майбутнє, на відновлення і розвиток свого націо
нального життя галицьке українське населення покладало на підтримку 
центрального уряду, рескрипт проголошував виключення Галичини зі 
складу “земель, представлених у рейхсраті”, ізоляцію під зверхністю 
місцевої польської “суспільної ієрархії”. Українське суспільство Галичи
ни не могло, справді, сприйняти це інакше, як загрозу “цілковитого по
неволення русинського народу поляками”, як сформулювала це одна із 
депеш1.

Але разом із тим проти обіцянок рескрипту протестували також і 
представники інших слов’янських народностей Австрії. Тоді як німець
кі радикали чи пангерманісти, які здавна симпатизували польським про
ектам відокремлення Галичини і тепер також стали палкими прихиль
никами проектованої рескриптом реформи, яка обіцяла після усунення 
представників Галичини з імперського парламенту надати повну пере
вагу германському елементові в Австрії, —  представники Чехії та пів
денних слов’ян мусили різко виступити проти цього проекту, що без
надійно послаблював слов’янське представництво в парламенті.

Коли новий імператор заявив свій намір здійснити цей проект, мі- 
ністр-президент Кербер подав у відставку, рішуче висловившись проти 
цієї реформи та різко зіткнувшись на цьому пункті з німецькими ради
калами. Нове міністерство Клам-Мартініца включило галицьку автоно
мію до своєї програми, але це само по собі ніскільки не усуває пере
шкод, які виникли на її шляху. Деякі компетентні органи віденської 
преси прямо визнали парламентарне здійснення цієї реформи неможли
вим. Тоді залунали звістки про наміри уряду здійснити її позапарла
ментським шляхом (за допомогою “параграфа 14”). Т а  це велике пи
тання, чи нинішнє міністерство визнає своє становище достатньо

1 “Рус[ские] ведом[ости]”, №  258*.
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сильним і міцним, аби здійснити таку докорінну перебудову державних 
стосунків позапарламентським шляхом.

В усякому разі, над Західною Україною нависла тяжка хмара, і но
ва фаза польського питання, в котру воно вступає, зовсім не віщує в 
найближчому майбутньому сприятливого влаштування національних 
стосунків з  поляками народностей, пов’язаних з ними тяжким спадком 
історичної Польщі.

30 .Х ІІ .1916



512 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТТІ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ...

Н А  С В Я Т В Е Ч ІР

На дворі, бач,
Наступає свято, —
Тяжко його, друже-брате,
Самому стрічати

У пустині... Завтра рано 
Заревуть дзвіниці 
В Україні, завтра рано 
До церкви молиться 

Підуть люди; завтра ж рано 
Завиє голодний 
Звір в пустині, і повіє 
Ураган холодний,

І занесе піском, снігом 
Курінь, мою хату.
Отак мені доведеться 
Свято зустрічати.

Т ак писав Ш евченко на Святвечір 1848 р. над Аралом*, і скіль
ки тисяч повторило собі сі вірші сього року над Волгою, над Уралом, 
над Іртишем і Єнісеєм, в другий і третій раз!..

Друзі і браття! Ви, що проходите хресним шляхом, котрим пройшов 
шістдесят літ тому найкращий з українців, в згадці про нього, що йшла 
за вами невідступно на сім шляху і путеводною зорею світитиме вам до 
кінця, ви знайшли, певно, і сим разом утіху і опору, і тверду рішу
чість —  пронести через всі пустині життя і принести назад ціло і не- 
нарушено святий огонь, що одушевляв його.

Пророче божий. Ти між нами, —
Ти прісносущий, всюди з нами 
Вітаєш ангелом святим;
Ти, любий друже, заговориш 
Тихенько-тихо — про любов,
Про безталанную, про горе,
Або про Бога, та про море,
Або про марно литу кров 
З  людей великими катами. Жива 
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах...*
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ПЕРСПЕКТИВИ НОВОГО ЖИТТЯ

Коли нинішня війна розгорнулася в усій своїй грозі і відкрила 
справжнє своє обличчя, разом із жахом перед страшною руїною, яку 
вона несла культурному, суспільному, економічному життю, виникало 
гаряче бажання, щоб більше щось подібне вже не повторилося. І як 
звичайно буває, що віра йде в парі з  бажанням —  що людина вірить 
радо тому, чого бажає, явилась і розповсюднилась віра в те, що так 
воно й буде. Н е тільки белетристи, але й публіцисти, й політики дуже 
довго навперейми запевняли громадянство, що ся війна буде останньою, 
знищить мілітаризм, приведе на землю царство спокою і т. ін., і така 
віра на якийсь час дійсно захопила широкі круги. Віра як віра, яка не 
шукала аргументів для розуму, а потішала людей, що всі теперішні 
страшні напруження й утрати не марно йдуть, вони потрібні й повинні 
бути доведені до краю, не вважаючи ні на що, бо, мовляв, забезпе
чують легше існування будучим поколінням, приносять сугубе щастя й 
добро дітям і внукам. Се давало оправдання жертвам крові, достатку й 
культури. І при тім приймалося, що все те добро прийде само собою, 
автоматично, разом з  “повного побідою” своєї сторони. Коли перемо
жуть ворога, продиктують йому умови, закують його як апокаліптич- 
ного звіра і скинуть в безодню на будучі віки, сама собою правда і лю
бов запанують на землі.

Т а минав час, і гіркі сумніви все більше точили сю певність і надії. 
“Холодні помічення” нагадували, що від руїни і знищення, яке несе з  со
бою війна, самого по собі, автоматично не можна чекати ніякого добра і 
щастя. Сама по собі війна не може бути джерелом згоди і спокою, на
впаки —  коли дати їй волю, “війна війну родить”. Сим разом війна, без 
сумніву, виникла з  обставин, витворених балканськими війнами 1912 р.*, 
і може понести зародки нових війн, цілого циклу їх, в тім роді, як клу
бок так званої Тридцятилітньої війни або війн наполеонських.

І от під натиском таких грізних острог і пригадок недавній опти
мізм все більше уступає місце гіркому песимізмові. Люди зневірюють- 
ся не тільки в сподіванім приході золотого віку, але взагалі в усякім 
поступі, в розумності життя, в самім людськім розумі й його засобах, 
шукають розради в повороті до віри, до церкви, до Бога. В часописях, 
в літературі перейшло багато вістей про се нове навернення людськос
ті. Одною з найбільш голосних і яскравих ілюстрацій таких переходів 
від рожевого оптимізму до гіркого відчаю, таких переломів в світогляді 
й кризи людської мислі була недавня книга популярного англійського 
романіста Уелса*, письменника з  укладом мислі позитивістським, який 
з початком війни виступав гарячим панегіристом “меча згоди”, віщуном
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нового золотого віку, тріумфу людського розуму, справедливості й зго
ди, що несе з  собою нинішня війна, а в своїм “Міст[ері] Брітлінгу”, 
посипавши попелом голову серед оргії людської ненависті й засліплен
ня, вихід з  неї бачить тільки в повороті до Бога, до віри, до релігії. 
“Історія научила нас шукати і знаходити Бога”, —  таким акордом кін
читься останній роман сього позитивіста й еволюціоніста.

Менш імпульсивні люди не спішать зрікатися засобів людської мис
лі, людської колективної праці, людського шукання правди-справедли- 
вості в перебудові на краще людського життя й наближенні його до тих 
же ідеалів згоди, правди й любові. Ш укають до того дороги в проек
тах реформ політичних, економічних, соціальних, в об’єднанні інтелі
гентських кругів більш міцнім і щирім, ніж те, яке розтріслося під уда
ром нинішньої війни. Писалося і пишеться на сі теми багато. Н а жаль, 
багато з  того не доходить до наших слухів, а ще менше з його може в 
нинішніх обставинах обговорюватись свобідно і всесторонньо, тому час
то проходиться мовчанням, бо що ж  його заводити мову, коли можна 
сказати тільки —  з одного боку, мовляв, так, а як з  другого —  про 
се можна буде поговорити колись з  часом.

Треба завважити, що саме життя останніх літ дає багато цікавого 
матеріалу, що попихає людську думку до сміливих виводів і домагань. 
Бо, руйнуючи людську силу, культуру, добробут, нинішня хвиля роз
биває також і ріжні перегорожі і перепони в суспільнім і політичнім 
житті, які ще недавно здавались, не дай, Боже, якими святими, непо
хитними і непереступними, і тим чином улегшує реформу життя, його 
перебудову. Се, розуміється, не зрівноважує навіть і в приближенні 
всеї шкоди і винищення, яке несе з  собою війна, проте факт зостаєть
ся фактом, що разом з знищенням старого розчищується ґрунт і для 
нового соціального й політичного життя, і дещо творить в тім напрямі 
навіть сама війна, чи краще сказати —  викликане нею напруження еко
номічної сили, промислу й громадської організації. Досить пригадати 
отсей незмірний зріст власті колективу над індивідуальністю, підпоряд
кування приватного хазяйства, буржуазної, капіталістичної господарки 
соціальній, чи то державній контролі, що вже тепер раз у раз робить 
фабриканта, сільського господаря, негоціанта простим агентом, заряд- 
чиком, прикажчиком держави в його власнім ділі, соціалізує його еко
номічну діяльність в такій мірі, яка недавно здавалась навіть немисли
мою в буржуазно-капіталістичнім устрої. Але подібні ж  різкі переміни 
діються і в сфері державних відносин, не кажучи вже про міжнародне 
право, вповні зрушене в самих своїх підставах.

Сі переміни, сі нові можливості дають сильні імпульси політичній і 
соціальній мислі в питаннях “нового неба і нової землі, в них же прав-
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да живе”, дарма, що ся мисль не розгортуеться поки що вповні в лі
тературі, в пресі, в політичнім житті.

Серед документів сих змагань одне з  найважніших —  або я таки 
б просто сказав —  найважніше місце займає промова президента А ме
риканських Сполучених Держав Вільсона, проголошена ним в засідан
ні сенату Спол[учених] Держав дня 9 (2 2 ) січня і того ж  дня вечором 
офіціально доручена представниками Спол[учених] Держав всім прави- 
тельствам —  чим було підчеркнено все значіння сеї заяви. М аємо пе
ред собою, таким чином, не тільки виклад гадок визначного політично
го діяча, мислителя й ученого (президент Вільсон —  визначний 
учений-спеціаліст, бувший професор, автор поважних праць по праву 
державному), не тільки навіть погляди довір’ям співгорожан поставле
ного на найвищий можливий щабель авторитету —  президента найбіль
шої з  республік, саме тільки вибраного наново загальним голосуванням, 
яке дало апробату його поглядам, програмі й тактиці в нинішніх обста
винах, але й акт високої політичної, міжнародної ваги, котрому амери
канське правительство підчеркнуло всю його авторитетність, всю вагу 
гадок, в нім виложених.

Тим вони й набирають такого значіння в очах усіх зацікавлених 
перспективами нового життя. Бо ж  видима річ, що при виробленні ос
нов нових відносин голос великої заатлантійської республіки —  яка вже 
тепер не з  доброго дива, не без певних підстав виступила в ролі посе
редниці між ворожими сторонами, матиме вагу велику. А  підставою її 
мирової тактики, очевидно, будуть принципи, виголошені в такій незви
чайній обстанові її президентом. Він і сам в своїй промові досить ясно 
дає зрозуміти, що сі принципи будуть поставлені умовою з  боку А ме
риканських Спол[учених] Держав для будучих міжнародних відносин.

Стріча, яку знайшла попередня нота президента в справі замирен
ня, очевидно, нітрохи не збентежила його —  та, мабуть, в сій стрічі й 
не було для нього нічого несподіваного. З  притиском висловлює він в 
своїй промові переконання, що “тепер вже недовго прийдеться чекати 
міжнародного порозуміння задля забезпечення всьому світові згоди і 
справедливості”. Всю вагу притім кладе на те, щоб “будуча угода, якою 
закінчиться нинішня війна, була зв ’язана з  певним порозумінням, кот
рого міжнародний характер зробив би зовсім неможливим поновлення 
нинішньої катастрофи”. Постулат тривкого, певного спокою являється 
основою всеї політики будучини. “Керманичі держав повинні мати на 
меті інтереси спокою і в сім напрямі кермувати своєю політикою, так 
як перше вони будували свої рахунки на війні й неустанно готовились 
до суперництва і безмилосердної боротьби”. І першою умовою такої
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тривкої згоди през[идент] Вільсон вважає “правильне розв’язання 
пекучих питань територіального, расового і національного характеру”. 
“Почуття правди і міжнародної справедливості” повинно бути задово
лене в сій сфері національних відносин, щоб стати основою тривкого 
спокою.

“Рівність націй, на котрій має опиратись будова тривкої згоди, му
сить знайти свій вираз в їх рівноправності. В гарантіях сеї рівноправ
ності не повинно бути ріжниці між націями великими й малими, між 
державами могутніми й слабими. Право мусить опиратись на спільну 
силу всіх націй, від порозуміння котрих буде залежати й згода, а не на 
силу котроїсь з  них. Розуміється, се не значить рівності території й 
інших ресурсів, і взагалі рівності в поділі засобів, оскільки вони не яв
ляються наслідком простого спокійного розвитку народів. Але ніхто й 
не жде і не вимагає нічого іншого, крім рівного права. Людство праг
не в сій хвилі свободи існування, а не рівності засобів”.

“Але тут єсть іще елемент важніший навіть від рівного права. Між 
організованими народами не може і не повинна бути тривка така зго
да, яка не виходить з  принципу, що правительство свої справедливі 
права отримує з  волі народу, і ніхто не має права передавати народи 
від одної держави до другої, наче то була проста безгласна річ. Для 
прикладу я от можу сказати напевно, що керманичі всіх держав згідні 
на те, щоб Польща була єдина, незалежна і самостійна. Але всім на
родам, які живуть під властю держави, що тримається іншої віри, або 
має завдання інші, навіть ворожі сим народам, всім повинна бути 
забезпечена свобода існування, віри, економічного й соціального роз
витку”.

Виходячи з сього принципу рівності народів і держав в будучім по
житті, през[идент] Вільсон виступає против війни до повної побіди кот- 
рої-небудь сторони, тому що “побіда була б рівнозначна з  такою уго
дою, яка була б накинена переможеній стороні, бо переможець змусив 
би переможеного згодитися на його умови. Така угода була б зв ’язана 
з  пониженням, насильством, незносними уступками. Вона лишила б по 
собі занозу обіди, гірку пам’ять, і така згода була б побудована на піс
ку. Тривкою може вважатися тільки така згода, яка уложена рівним з 
рівним і заложена на основі рівності і рівної участі в спільнім добрі”. 
Далі, пропонуючи як “світову норму” доктрину президента Монрое, 
“щоб ні одна нація не силкувалася підбити під своє панування інших, 
але щоб кождому народові полишено право свобідного самоозначін- 
ня —  право йти вибраною дорогою розвитку без перепон і без застра
шування слабших, так само як і сильніших”, президент] Вільсон ви
ступає і против системи забезпечування інтересів державних дорогою
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коаліцій. “Я  пропоную, —  каже він, —  щоб на будуще всі народи ухи
лялися від союзів, які могли б їх втягнути в конкуренцію, заплутати їх 
в сіть інтриг, затягн^гги до егоїстичного суперництва і наробити зако
лоту в їх справах”. Його програма —  свого роду “Сполучені Д ерж а
ви” цілого світу. Він вважає передусім потрібним забезпечити “свобід- 
ні, постійні, безпечні зносини між народами” як одну з важніших 
складників в проблемі мирного розвитку народів, і для того вважає по
трібним забезпечити всім приступ до вільного моря. Свобідне уживан
ня його вимагає, розуміється, обмеження морських зброєнь, “коопера
ції морських міжнародних сил для заховання свободи й безпеки на 
морях, а справа обмеження морських зброєнь приводить до питання, 
може, ще складнішого, —  про обмеження сухопутних воєнних сил, а 
також усіх програм озброєння”.

Всі такі обмеження для свого здійснення вимагають, очевидно, 
якоїсь реальної сили, котра могла б реалізувати ухвалювані норми і по
станови й утримувати їх в силі. “Звичайні договори рідко забезпечують 
довготривалу згоду. Неминуче потрібно сотворити силу, яка б могла 
дати гарантію тривкості осягненого порозуміння. Сила ся повинна бути 
сильнішою не тільки від кождої з  націй, які воюють тепер, але навіть 
від якої-небудь коаліції, минулої чи будучої, так, щоб ні якийсь нарід, 
ні якісь союзи народів не могли тій силі противстати. Коли ми хочемо, 
щоб будуча згода вийшла тривка, її треба забезпечити вищою органі
зованою силою всього людства”.

Такі принципи будучих відносин, начеркнені промовою п рези ден 
та] Вільсона1.

Вони, без сумніву, цінні, і президент не помиляється, мабуть, коли 
висловлює надію, що виголошуючи їх, він говорить “іменем прихильни
ків свободи і людськості ріжних країв, без ріжниці безпосередніх 
завдань їх свободи”, “мовчазних народних мас, які не мали спромоги 
висловитися з  приводу утрати дорогих їм людей і знищення їх осель”. 
Для всіх їх дуже цінно, що такі погляди висловлюються з  такої авто
ритетної трибуни і мають всі шанси бути поставленими при укладанні 
нових відносин.

Для всіх заінтересованих національною згодою особливо цінне, що 
промова президента] Вільсона вкладає більше конкретного, реального 
змісту в ходячу формулу “визволення малих народів” або “рівноправ- * і

1 Текст її, оголошений Петербурзьким] т[елеграфним] аг[ентством], очевидно, 
стилізує гадки президента дуже недокладно. Місцями приходиться угадувати зміст
і зв’язь його гадок. Але головне в них ясне.
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ності народів”. Досі вона звичайно повторюється в такій загальній фор
мі, що туди можна по своїй волі вкладати зміст найбільш ріжнорідний. 
Високі дипломати й політики, що виголошують сю формулу, під наро
дами та націями звичайно розуміють поняття державні, себто оборону 
самостійності чи рівноправності держав або державних націй. Тільки 
державні нації мають право на міжнародну охорону своєї свободи й рів
ноправності, недержавну мали б по-давньому зоставатись предметом 
“усмотрений” свого правительства, і до таких питань “внутрішньої по
літики” зась усім стороннім. Таке ставлення питання, одначе, не тіль
ки не може вдоволити прихильників свободи і рівноправності, —  воно 
небезпечне і для інтересів світової згоди. Виходить, що національність, 
коли хоче бути безпечною в своїх правах, мусить добитися державної 
самостійності, іншої ради для неї немає —  все вона буде під угрозою. 
Але який страшний вибуховий матеріал вносить в політичне життя таке 
ставлення питання! Які зав’язки нових війн таїть в собі! “Згода, яка не 
буде заснована на сім принципі (свободи народностей недержав
них), —  справедливо завважує в своїй промові през[идент] Вільсон, — 
скрахує неминуче: їй бракуватиме підстави, заложеної в почутті і сум
лінні людства; дух всіх народів уперто і неустанно боротиметься про
тив сього (національного поневолення, очевидно), і цілий світ буде сьо
му симпатизувати. Людство зможе жити в згоді тоді тільки, як його 
існування буде зрівноважене, але таке зрівноваження неможливе, де 
м’ятеться дух, і там не може бути духового спокою, де нема свідомос
ті права, свободи й справедливості”.

І сю справу —  національних відносин всередині держав п р е зи 
дент] Вільсон, очевидно, мислить під міжнародною контролею тої 
будучої “сили”, організацію котрої вважає першою умовою заховання 
європейської згоди. Щ е вчора така ідея міжнародної контролі здалася 
б неможливою спеціалістам державного права —  оборонцям чистоти й 
непорушності зверхніх прав держави, державної суверенності. Але пре
зи д ен т] Вільсон не завагався назвати обмеження сеї безмежної недо- 
тикальності її першою умовою нових міжнародних відносин. “Треба ж 
нарешті признати першенство публічного права над індивідуальними 
правами поодиноких держав”, —  заявив він торік на зібранні “Ліги 
тривкої згоди”. В своїй новій промові він уже надає певні конкретні 
форми (принаймні —  більш конкретні, ніж перед тим) сій ідеї органі
зованої міжнародної контролі над самоволею суверенітету, і після тяж 
ких досвідів отсих років ся ідея знаходить собі все більше спочуття. 
Поки що у державних народів, видимо, більше спочуття викликають 
його домагання забезпечення міжнародною контролею свобідних мор
ських зносин, усунення морської блокади і т. ін., ніж змагання до за 
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безпечення національної свободи і рівноправності. Але приймаючи 
принцип міжнародної контролі, раніше чи пізніше прийдеться пошири
ти її й на сю область.

Д о того воно, мабуть, іде. Р ік тому, друкуючи на сторінках одної 
поступової газети статті по національному питанню*, я між іншим ви- 
словляв переконання, що раніше чи пізніше надужиттям правительств і 
державних народностей мусить бути положена межа міжнародною 
контролею, і якийсь міжнародний трибунал, вроді гаазького*, кінець 
кінцем візьме на себе охорону національних меншостей і недержавних 
народностей від перемоги сильніших. Тоді сі гадки були вичеркнені як 
недопустимі. Тепер, коли виголошені Вільсоном ідеї сміливо вдаряють 
в сю точку, хоч і з  іншого боку, в тій же газеті я читаю похвали Віль- 
соновому принципові міжнародних обмежень суверенної самоволі, і спо
діваюся, що тепер міжнародна контроля над внутрішньою політикою в 
національних відносинах уже не здається єрессю. “Мій дім —  мій за 
мок”, —  говорить англієць, підчеркуючи недопустимість яких-небудь 
вмішань в його хатні справи; але право переступає поріг сього замку, 
коли в нім кривдять малих, безпомічних. Д е кривда і насильство, му
сить бути приступ праву.

Розуміється, головна трудність у тім, як упорядити органи тої бу
дучої “міжнародної сили”, котру през[идент] Вільсон хоче поставити на 
сторожі принципів рівності, справедливості і згоди. Я к  зробити, щоб 
слово сього міжнародного органу було “з  властю сполучене” і могло 
дійсно реалізувати всяку його постанову. Се питання, перед котрим 
спинялося вже багато реформаторів міжнародного права на папері. Але 
коли береться до сього голова великої держави, єдиної, котра в момент 
ліквідації нинішньої війни стоятиме в повноті своїх економічних і вся
ких інших засобів, розуміється, йому буде легше реалізувати свої прин
ципи, ніж тим кабінетним чи літературним теоретикам нової політики. 
Тим більше, що виголошуючи свої принципи, він, справді, як сам ка
же, тільки розвиває ті ідеї, які лежать в основі американської демокра
тії, і —  додамо —  взагалі в основі демократії світової.

В кождім разі важно вже саме те, що сі принципи нової політики 
виголошено з такою рішучістю і з  такого авторитетного місця.

Гадки сі укладалися під безпосереднім вражінням промови п р е зи 
дента] Вільсона, а тиждень пізніше зайшла рішуча зміна в становищі 
Сполучених Держав і їх президента. Сполучені Держави перестали 
бути нейтральною стороною. Проголошення Німеччиною підводної вій
ни 18 (31) січня мало своїм наслідком, що Спол[учені] Держави три 
дні пізніше розірвали дипломатичні зносини з Німеччиною. Після сьо
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го з  дня на день уже сподівалися війни, але для її проголошення в Спо- 
л[учених] Державах треба рішення конгресу, і очевидно, з  сим актом 
там не спішаться —  навпаки, останні відомості доносять про заходи 
Німеччини коло відновлення відносин*.

Т а  чим би не скінчилось отеє напруження, у всякім разі Спол[уче- 
ні] Держави ще глибше пірнули тепер в відносини, витворені війною, і 
се дає їх голосові ще більшу вагу при ліквідації її. Зближаючись ще 
тісніше до антигерманської коаліції, вони зможуть мати тим більше 
впливу на сю сторону, і принципи національної рівноправності й свобо
ди, проголошені Вільсоном, можливо, внесуть більше конкретного зміс
ту в її формули національного визволення.
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НА СТРАШНИЙ СУД

Настав великий час —  час страшного суду, час великої проби для 
народів і верств, і поодиноких людей, час поставити свою справу й бо
ронити її, на сім терміні, від котрого не буде ні відклику, ні касації. 
Українське громадянство має стати на нім і сказати, чого йому треба, 
чого воно хоче і чим своє хотіння підкріплює. Розгорнути свою спра
ву, свою вікову тяжу і сказати своє слово. Сказати його як громадян
ство і як громадянство українське.

Слова поодиноких людей, хоч би як заслужених і шановних, не бу
дуть мати ваги. їх понесе буйний вітер великої завірюхи. Матиме вагу 
слово тільки організованого громадянства. Українці мусять організува
тись на кожнім місці і в кожних обставинах, шукаючи зв ’язків, які зв ’я 
жуть їх найбільш міцно і тривко. Організуватись як українці, а не 
групи чи національні філії російських, чи якихось там інших партій, чи 
союзів, щоби мати повну свободу в обороні своїх національних прав —  
того спільного національного гасла, яке об’єднає на спільній національ
ній платформі українські партії й групи в рішучий момент.

Рік, два роки, три роки ми шукали того мінімуму національних до
магань, котрий би своєю елементарністю міг промовити до сумління на
віть людям найбільш байдужим до наших національних потреб, коли в 
них єсть хоч крихта щирого пошанівку для людських вимог. Тоді нам 
казали, що в великі хвилі, коли важаться долі народів, не можна за 
йматись дрібними питаннями про школу і мову. Коли ми нагадували 
про наші далекосяглі політичні і культурні ідеали, на наші слова здви
гали плечима, що громадянство так дезорганізоване, нація так зруйно
вана може претендувати на широку автономію і повноту національної 
культури.

Сю науку мусимо взяти на розум! Наш голос, наші домагання ма
тимуть вагу і змусять рахуватись з  собою тільки тоді, коли за ними 
стоятиме велика національна організованість, загальнонаціональна коор- 
динованість, солідарність!

Без сього нам на нинішній суд ані потикатись.
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ЧЕРГОВА СПРАВА

В однім з  попередніх нумерів “Променя”1 було справедливо вка
зано на потребу загодя приготовитись до організації національної укра
їнської школи, щоб хвиля, коли ся організація стане можливою, заста
ла українське громадянство і його педагогічні круги вповні готовими, з 
усіма потрібними засобами. Головне місце в тім займає приготування 
українських підручників по всім предметам нижчої й середньої школи 
ріжних типів. Се дійсно справа пекуча, справа чергова, котрої ніяк не 
можна відкладати, спихаючи на інші, вільніші, мовляв, і кращі часи. 
Вона мусить бути зроблена скоро, тепер же, щоб справді поклик до ор
ганізації української школи —  може бути навіть дуже недалекий, не 
застав нас з  порожніми руками.

Тим часом ш[ановний] автор згаданої статті вказує до сеї мети 
дорогу дуже далеку й круту, і ті плани, які він рекомендує, можуть 
пустити справу в довгу проволоку, видимістю роботи заслонивши дійс
ні, практичні, реальні осягнення.

Автор справедливо підносить, що в українській науці більше роз
роблялися дисципліни історично-літературні, ніж реальні. Але підруч
ників в властивім значінні небагато і в науках історично-філологічних. 
А  з  другого боку, не так уже мало зроблено і в області наук реальних, 
як може здатися, читаючи згадану статтю; навіть і тої приготовчої ро
боти, до котрої накликає автор, зроблено в сій області вже досить на 
те, щоб від приготувань перейти таки нарешті і до діла.

Збирання словарного матеріалу на Україні йде вже більше як сто 
літ* —  іде зовсім незле, і можна сказати, що лексичний матеріал на
родної мови взагалі зібраний вже настільки, наскільки лише міг бути 
визбираний такими “любительськими” засобами. М ожуть іще чимало 
принести спеціальні, добре організовані наукові експедиції в мало обс
лідувані краї української території, напр., до північної, прип’ятсько- 
буської країни: вона може дати такий же цінний матеріал, як і гірський 
Карпатський пояс, енергічно обслідуваний в останніх літах перед вій
ною. Але сих результатів зовсім нема чого чекати людям, котрі вже 
тепер мають охоту послужити тій пекучій справі, про котру я зняв мо
ву —  складанню українських підручників, та й взагалі заповненню про
галин в нашій популярно-науковій літературі.

Згадана стаття, я переконаний, зовсім непотрібно ставить тезу, що 
“тільки уявивши собі в повній мірі, яка вже єсть у нашого народу на

1 О.Яната. Негайна справа в розвитку української науки і школи, №  7—8,
1916 р.
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укова мова, науковий діяч зможе доповнювати її власними штучними 
термінами та назвами”. Такою дорогою ніде не йшла наукова робота, і 
у нас поставити її на такий ґрунт —  значить загвоздити її на довгі часи 
до української культури, в тім і до науки прикладати. Принцип край
нього етнографізму —  річ хибна, шкідлива, і з  інтересами нашого 
національного розвитку зовсім незгідна. Вибилось українське громадян
ство з  рам сеї програми в сфері артистичної, белетристичної творчості, 
котрій теж, і не дуже навіть давно, ставилось завдання малювати етно
графічний, народний побут. Нема чого добровільно накидати знов 
такий принцип нашій науковій роботі. Завдання національної україн
ської культури вимагають якнайбільше творчої роботи, котра опираєть
ся і повинна опиратись -на народній основі, але не тримається її невіль
ничо, як сліпець плота.

Нарід однаково не може дати скільки-небудь повної термінології 
географії, ботаніки, анатомії, механіки чи хімії, так само як політичної 
економії, історії чи лінгвістики. Народна мова може дати для неї тіль
ки деякі елементи, вони й зібрані вже в величезній більшості, значно, 
мабуть, більше як 9 0 % , в загальних словарях і в спеціальних збірках 
термінологічних матеріалів, в підручниках і в популярній літературі. Т е, 
що може принести дальше збирання народної термінології, сорозмірно 
невелике. Се збирання буде і далі вестись, але воно ніколи й не скін
читься, тому не можна й чекати його скінчення. Нарід не тільки кон
сервує готовий словарний матеріал, він творить його і творитиме не
устанно —  в тім і матеріал термінологічний.

Розвивається життя і техніка —  твориться і відповідна терміноло
гія у того, що ми звемо народом в тіснім значінні. З ’явилися на Украї
ні водяні й вітряні млини —  з ’явились для їх конструкції й нові термі
ни. Пішли фабрики —  поруч запозичених і тільки притертих (тому в 
переважній масі безвартісних) стали вироблятись і народні назви. Р о з 
винулось на українській землі гірництво (шахтарство) —  так само. 
Дістане ширший приступ сей колективний анонімний творець до елект
ротехніки, до технології, до авіації —  він і там творитиме свою термі
нологію, по тим самим більше-менше психологічним законам, по яким 
творить її інтелігенція, дослідники й винахідники. Лінгвістичні й термі
нологічні комісії будуть збирати сей термінологічний матеріал*, будуть 
працювати над неустанним оновленням термінології й культурної мови 
взагалі —  дай, Боже, вовіки віків. Але се буде тільки маленький ре
гулятор в великій робітні культурної української творчості, як терміно
логічні, правописні і язикові комісії у інших культурних націй, з-поміж 
котрих виріжняти себе і ставити в якесь виключне становище, вийняте 
з-під загальних культурних норм, не маємо ніякої причини, ні потреби.
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П ри кінці другого десятиліття X X  віку ми не можемо вертатися до 
тих гасел, до тих підходів до української культурної роботи, які мали 
місце і значіння в першій половині, в середині X IX  століття, коли аль
фою і омегою всього була жива народна мова, народна словесність, на
родний побут —  бо поза тим, сливе, й не було нічого. Але за остан
нє століття над народною стихією спільним заходом великих і малих 
діячів українського відродження піднеслась велика культурна надбудо
ва, котрої ваги нам у всякім разі не годиться зменшувати або забува
ти. Підношу се з  притиском, бо в українських писаннях ще дуже упер
то бринить стара нота, що українське життя, мовляв, ще тільки в 
сповиточку, треба класти перші основи, робити приготовчі заходи до 
того і сього. А  в дійсності наше національне життя зовсім не таке бід
не, має дуже показні культурні надбання, і всяких готових підвалин 
далеко більше, ніж се пам’ятається, за недостачею організованості 
українського життя в Росії. Сього забувати не годиться —  хоч би і в 
тій спеціальній справі, про котру говоримо.

Вже почавши від 1860-х р. пішла інтенсивна праця над шкільною 
й популярною українською літературою* в Росії. Тоді ж  випущено се
рію підручників для народної школи, а коли сьому видавництву поло
жила край адміністрація, почасти сю роботу перенесено на галицький 
ґрунт, почасти переведено на популярно-наукову літературу —  навіть 
на белетристично-популяризаторську з  огляду на цензурні вимоги, аж 
до “свободи друкування” 1906 р.*, коли в значнім числі почали вихо
дити шкільні книжки й оживилось популярно-наукове письменство. Т а 
ким чином, до війни зібравсь уже значний популярно-науковий капітал, 
якого ніяк не можна легковажити.

Щ е жвавіше велося се діло в Галичині —  працею не тільки гали
чан, але й російських українців, що з ріжних “незалежних” причин пе
реносили на галицький ґрунт свою роботу також і в сій області. Поруч 
збирання словарного матеріалу і народної термінології в ріжних спеці
альностях ішла дуже енергійна робота в популярній літературі, в укла
данні шкільних підручників і виробленні наукової термінології. Працею 
трьох поколінь учених, популяризаторів, педагогів зібралась повна ко
лекція підручників для нижчої й середньої школи, звичайно, по кілька 
книжок по тим самим предметам, які заступали місце одна одної в міру 
розвитку педагогічних вимог, поступів літературної мови (зближення її 
до народної) і наукової термінології. Поруч зробленого в російській 
Україні сей галицький доробок теж повинен лягти основою теперішньої 
роботи над шкільними книжками й популярно-науковою літературою.

Розуміється, одне і друге повинно перейти через густе сито аналі
зи й критики нового покоління робітників. Але що пройде через ньо
го, не має відкидатись, коли не може бути заступлене чимсь кращим,
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яке б не було його походження, народне чи інтелігентське. Взагалі нема 
потреби так дуже різко розмежовувати сі дві сфери. Національно сві
дома, на народній основі вихована, від народу не відірвана, а з  ним 
органічно зв ’язана інтелігенція така ж  органічна частина народу-нації, 
як селянство, міщанство, робітництво й посередині півінтелігентські 
верстви. Термін утворений зручно, в повній згоді з  характером україн
ської мови і з  певною логічністю змісту, що улегшує його асоціацію з 
тим предметом чи поняттям, яке він означує, має більше права на існу
вання, ніж вираз народний, запозичений і тільки притертий, або вираз 
кострубатий, дивоглядний, нелогічний —  хоч би він був документаль
но записаний в якімсь селі Полтавщини чи Херсонщини.

Се одне. А  тепер Друге. Я к  марною тратою сил було б творення 
наново всього, з  ігноруванням раніш осягненого на сім полі в російській 
Україні, так величезною національною помилкою було б вироблювання 
паралельної окремішньої термінології для російської України поруч га
лицько-української.

Я  знаю і признаю, що в галицькій шкільній мові далеко не все доб
ре. Є  в ній багато такого, що суперечить складу української мови й 
мусить бути відкинено. Безсумнівно, воно й буде відкинене самими га
личанами, коли нові підручники російської України принесуть на місце 
того щось краще, народне чи утворене, але відповідне духові нашої 
мови, легке і логічне, як вище було сказано, а не будуть тільки з  усеї 
сили гнути в протилежну крайність. Мушу се зазначити, що тямущі 
галичани, не захоплені провінційним узькоглядством, хвалькуватістю 
своїми національними успіхами, завсіди з  великою повагою ставились до 
всього, що давали влучні популяризації російської України і готові були 
переймати від них все добре. Перед самою війною приходилось мені на 
сі теми багато говорити з одним з  заслужених галицьких педагогів, і 
він завсіди з захопленням відзивався про гарні прикмети деяких україн
ських популяризацій (особливо високо ставив пок[ійного] О л. О л. Ру- 
сова як правдивого віртуоза популяризації). В розумнім, раціональнім 
розвитку нашого культурного життя кождий новий підручник, кожда 
популяризація повинна бути синтезом осягненого в даній області щодо 
термінології, викладу, популяризації, знання, працею всіх сторін нашої 
землі, російських і закордонних, і дальшим поступом в пересадженні 
загальних успіхів людського знання на наш народний ґрунт. А  твори
ти паралельні, самостійні і відмінні дві термінології, дві письменські 
мови було б не тільки хибним марнуванням праці, а й злочинним роз
щеплюванням нашої народної стихії.

І от відповідно до всього сказаного я й бачу чергові завдання в сій 
справі не в призбируванні матеріалів для якоїсь нової термінології чи
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викладової шкільної мови, а в використовуванні зібраного вже, приго
тованого; виробленого до творчої роботи над шкільною і популярною 
літературою.

Я  знаю, що за останнє десятиліття при ріжннх вищих школах були 
гуртки, які доволі енергійно й успішно займались збиранням народної 
термінології і зібрали багато тисяч карток з  народними термінами. Се 
добре, спасибі їм за се. Годилось би якскорше вибрати й опублікувати 
те, що принесли сі збірки нового і цінного для нашої термінології. Але 
дальшу роботу в сім напрямі я вважаю менше важною, ніж укладання 
підручників для школи і самоосвіти по ріжним предметам нижчої се
редньої школи.

Я  думаю, що там, де знайдуться гуртки свідомих людей, педагогів, 
вихованців ріжних вищих шкіл, і взагалі людей добре обізнаних з своїм 
предметом (бо для доброї популяризації чи уложення підручника, відо
ма річ, потрібне добре, ґрунтовне знання предмета в розмірах далеко 
ширших, ніж в яких він викладається в тім підручнику) —  їх завдан
ням повинно бути тепер: обібрати собі якийсь предмет з  круга серед
ньої школи і взятись до укладання для нього підручника для школи і 
самоосвіти (приладженого до шкільних програм, а виложеного настіль
ки приступно, щоб він надававсь і для вчення без помочі учителя).

Для сього вони повинні добути підручники, які вже були видані для 
сього предмета на українській мові, в Росії чи за кордоном, новіші під
ручники для сього предмета з  чужих літератур, згромадити популярну 
літературу українську, яка була для нього видана, зібрати українські 
словарі й збірники термінології —  такі збірки, більші й менші, багато 
разів видавались і за кордоном, і в Росії, давнішими часами і в остан
ніх роках обома українськими науковими товариствами, львівським і 
київським. Зібрати їх нелегко, бо дуже мало дбалося взагалі про укра
їнські книгозбірні і се тепер дає себе дуже болюче відчуватися у всім; 
все ж  по ріжних бібліотеках публічних і приватних дістати їх можна так 
само, як і шкільну, і популярну літературу, принаймні найбільш при
ступне.

Одні з  членів повинні взяти на себе більш реальну сторону робо
ти, інші —  формальну і язикову, термінологічну і стилістичну. М іж  си
ми другими повинні бути люди, ознайомлені також з мовою польською 
і староруською (знайомість з  мовою українською і російською припус
каю само собою) —  настільки принаймні, щоб при помочі польського 
словника і, скажім, “Материалов для истории древнерусского языка” 
Срезневського* орієнтуватися в словах староруських і польських. Се 
для того, щоб не хапатися, як то часом буває, полонізмів, які захова
лися в старих українських пам’ятках і діалектах сучасних, і не цуратись
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тих слів, які вживаються в російській мові, але мають свій початок в 
нашій старій, київській мові і відповідають духові нинішньої української 
мови.

Коли в результаті такої організованої енергійної кількамісячної ро
боти гуртка з ’явиться український підручник ботаніки, космографії чи 
алгебри, приступно написаний, доброю мовою виложений, гурток дасть 
нашому громадянству безсумнівну культурну вартість, положить свою 
цеглину в будову будучої української школи, а поки що —  подасть в 
нім підручник самоосвіти для широких кругів всіх тих, що бажають 
просвіти в народній формі: свідомого українського селянства, робітни
ків, служащих, всього того великого українського народного універси
тету від карпатської Магури до Ельбруса і від Сяну до Куми, який 
жадібно простягає руки до української інтелігенції по національну 
освіту.



К О М Е Н Т А Р І

Розділ І. С У С П ІЛ Ь Н О -П О Л ІТ И Ч Н І С Т А Т Т І 
З  П Е Р ІО Д И Ч Н И Х  В И Д А Н Ь  Т А  З Б ІР О К  1907-1914 рр.

Н аш а газета

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  1 січня. —  №  1. — 
С. 1~2. Підпис: М их. Грушевський. Стаття написана 25—26 грудня 
1906 р.1, про що свідчить запис у щоденнику історика: “Передвчора і 
вчора писав вступну статю” (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. 
/  /  Центральний державний історичний архів України у м. Києві 
(далі —  Ц Д ІА У К ), ф. 12351, on. 1, спр. 936, арк. 4).

Подається за першодруком.
Статтю, яка визначала програму єдиної щоденної української газети 

Наддіпрянщини, замовив її видавець, Є.Чикаленко. У листі від 29 лис
топада 1906 р. він писав М.Грушевському: “Програма чи проект газети 
буде надруковано по Вашій редакції, але ми з Фед[ором] Пав[ловичем] 
її трохи українізуємо” (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 822, арк. 9 4 — 
94  зв.).

Публікація М.Грушевського викликала неоднозначну реакцію чита
чів, сутність якої передає у своєму листі до Є.Чикаленка відомий гро
мадсько-політичний діяч, прихильник і перший аналітик газети Л.Ж ебу- 
ньов: «Так от, кажу, як перечитав я 1-е число “Ради”, то послухав, що 
гомонять читачі її (я завжди пильно прислухаюся до того голосу), так у 
мене й серце упало... Се число дуже [підкреслення в тексті листа. — 
С .П .] не сподобалося (а інших вразила змістом статі “Наша газета”), не 
подобалося як мовою, так і іншим складом матеріалу. З  мови дехто смі
ється, а більше обурені і сумують, що нашу гарну “музикальну” мову на
вмисно псують, а я сумую через те, що газета пропаде, коли Ви не 
повернете “Раду” до торішнього ладу і мови» (Інститут рукопису 
Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського (далі —  ІР  Н Б У В ), ф. І, 
№  35445).

1 Усі дати в щоденнику М.Грушевського 1904—1910 рр. подані за старим стилем.
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Детально історію видання див.: Животко А . Історія української пре
си. —  К., 1999. —  С. 197—199; Крупський  /. Газета “Рада” та її роль 
у розвитку національно-державницького світогляду нації (1906—1914 рр.) 
/  /  Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушель- 
ницької. —  Львів, 1998. —  С. 3 64—375; Чикаленко Є . Спогади 
(1861—1907). —  К., 2003. —  С. 331—334; Й ого  ж. Щоденник. —  К,
2003. —  Т . 1 (1907-1917). —  С. 2 9 9 -3 3 4 .

с. З . . .весь той самий круг попередніх співробітників... —  напри
кінці 1906 р. в “Раді” відбулися зміни: як видавець і редактор Б.Грін- 
ченко передав редагування М.Павловському (13 вересня 1906 р .), а пра
во на видання —  Є.Чикаленку (27 листопада 1906 р.) (Ц Д ІА У К , 
ф. 295, on. 1, спр. 51, арк. 4 —6 зв.). Я к свідчать щоденникові записи 
М.Грушевського та листи до нього Є.Чикаленка, вчений брав безпосе

редню участь у формуванні редакційного складу газети і в перші місяці 
керував “літературною справою”. Т ак 29 листопада 1906 р. Євген Х ар- 
лампійович писав: “Почуваю, що Вам треба приїздить швидче, бо без 
Вас я не рушусь визначить склад постійних робітників в редакції, а вони 
сього вимагають зарання” (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 822, 
арк. 95 зв.). З  18 грудня 1906 р. по 13 січня 1907 р. М.Грушевський 
перебував у Києві, проводячи майже щоденні наради в “Раді”, в ході 
яких було визначено склад редакції: редактор —  М.Павловський, сек
ретар —  С.Петлюра, відділи: “3  газет і журналів” —  О.Хотовицький, 
“По Україні” —  Д.Дорошенко, “По Росії” —  Л.Старицька-Черняхів- 
ська, закордонний —  М.Лозинський, польський —  Б.Ярошевський, за
відуючий конторою —  М.Синицький. Детально див.: Чикаленко Є. 
Щоденник. —  К, 2003. —  Т . 1 (1907—1917). —  С. 6 —9: Грушевсь- 
кий М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, 
спр. 25, арк. 140; спр. 936, арк. 1—6 зв. Упродовж усього періоду ви
дання газети склад редакції неодноразово змінювався.

...газета наша буде безпартійною і міжпартійною —  як зазнача
лося у звіті Київського тимчасового комітету в справах друку, “Рада” 
мала “опозиционный характер без принадлежности однако к опре де- 
ленной опозиционной партии” (Ц Д ІА У К , ф. 295, оп. 1, спр. 139, 
арк. 115 зв .—116).

с. 4 ...при  газеті нашій буде заведено друге, популярне видання 
для селян... —  цю ідею у 1909 р. реалізував М.Грушевський, ініцію
вавши видання української народної ілюстрованої газети “Село”, факти
чним редактором та активним дописувачем до якої був сам. Детально 
див.: Панькова С. Михайло Грушевський і народна газета “Село” у світ
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лі мемуарних та епістолярних джерел /  /  Український історик. —
2 0 0 4 -2 0 0 5 . —  Ч . 3 - 4 ;  1. —  С. 2 5 -4 6 .

...маючи розхід не менше ЗО тис. примірників —  за збережени
ми відомостями Київського тимчасового комітету в справах друку впро
довж 1909—1913 рр. “Рада” виходила у кількості 2 650 (1909 р.), З 300 
(1910 р.), З 800 (1911 р .), З 500 (1912 р.), 4 000 (1913 Р.) примірни
ків (Ц Д ІА У К , ф. 295, on. 1, спр. 438, арк. 2, 8 4 —85 зв., 147 зв., 
206 зв., 258 зв.). Для порівняння: у 1909 р. наклад “Киевлянина” 
становив 11 000 примірників, “Киевской мысли” —  25 000 примірни
ків; у 1913 р. відповідно 10 000 примірників та 47 000 примірників. 
Число передплатників “Ради”, яке було вразливою проблемою всіх того
часних українських часописів, становило близько 1 500 осіб. Ц і питання 
були провідними у листуванні Є.Чикаленка та його кореспондентів. З о 
крема, в одному з листів Л.Жебуньов писав: “[ . . . ]  з якого поводу Ви і 
Ваші спільники сподівались, як розпочинали газету, що у Вас буде не 
1 500 передплатників, а 10 або 20 000 їх? З  того, що українців 25 міль
йонів? Але ж  хіба Ви не знали тоді, що свідомих [підкреслення в текс
ті листа. —  С .П .] —  маленька жменька, в якій числилось 100—200 чо
ловік, і якби Вам сказали раніш 1905 року [підкреслення в тексті 
листа. —  С .П .], що співчуваючих українству набереться по всій Україні 
1500 чоловіка, то Ви не повірили б тоді такому оптимістичному факту”
(ІР  Н БУ В , ф. І, №  35449).

с. 5 На дальший рік (1908), коли передплата не зросте знач
но... газета зможе удержатися тільки новим, іще значнішим підви
щенням передплати —  з і  січня 1907 р. передплата на “Раду” була 
встановлена в сумі 6 руб. замість 4 руб. у 1906 р. (Ц Д ІА У К , ф. 295, 
оп. 1, спр. 51, арк. 7—7 зв.). З а  відомостями, поданими Київським тим
часовим комітетом у справах друку у звітах про періодичні видання Києва, 
впродовж 1909—1913 рр. ця сума не змінювалася (Там само, спр. 139, 
арк. 84 зв.; 141—141 зв.; спр. 438, арк. 24 зв.; 8 4 —85 зв.; 66; 
147 зв.; 206 зв.; 258 зв.).

У вересні 1907 р. Є.Чикаленко, вірогідно за порадою М.Грушевсь- 
кого, вирішив підняти ціну річної передплати. Лише завдяки наполегли
вим переконанням Л.Жебуньова редакція відмовилася від цієї думки: 
“Зараз одібрав листа [ . . .] ,  що Ви рішили підвищить передплату на “Р а
ду”, і ця звістка... прямо зарізала мене, бо Ви зарізали газету, цілком 
зарізали, бо звузите круг читачів до кілька сот їх. Таких людей, що пла
татимуть Вам по 10 карб., не знайдеться і 2 0 0 ... Де Ви живете, пано
ве: на землі, чи на небі?” (ІР  Н БУ В , ф. І, №  35454). І в подальші ро



КОМ ЕНТАРІ 531

ки Л.Жебуньов наполегливо переконував Є.Чикаленка не піднімати ціну 
передплати, що і було зроблено.

Маленьке бажання

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  6 січня. —  №  5. — 
С. 3. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.
Стаття присвячена проблемам українського оперного репертуару 

Київського міського театру на початку X X  ст. Її сюжет навіяний ново
річно-різдвяними святами, які родина Грушевських провела в Києві, від
відуючи концерти в музично-драматичній школі М.Лисенка та оперу. Я к 
свідчать записи в щоденнику Марії Сильвестрівни, 27 грудня 1906 р. 
вони слухали “Черевички”, 29 грудня —  “Снігурочку”, 31 грудня — 
“Русалку” (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 936, арк. 3 —4 зв.). Вченого 
вражала відсутність на сцені Київської опери вистав видатного 
українського композитора М.Лисенка, в той час як їх постійно ставили 
театри Західної України, а твори його виконували численні хорові колек
тиви Галичини. Про святкові вечори в родині М.Лисенка дружина 
М.Грушевського писала 1 січня 1907 р.: «Рано приходив Лисенко про
сити на вечер до себе на ялинку. [ . . . ]  У Лисенка було дуже приємно 
якось так, як межи своїми, і взагалі цілий час нашого побуту в Києві 
якось “не чужо” —  ніби тут і наше місце і дивно, що додому не хоче
ться» (Там само, арк. 5).

с. 6  ...україн ськи й  ет нографічний колорит мали представляти 
“Ч еревички” Ч айковського, історичний —  його  ж  “М а зеп а ” —  на
початку X X  ст. названі опери були популярними в репертуарі Київського 
міського театру.

“Р іздвян а  н іч ” тому три роки , з  нагоди ю вілею  Л исенка, йш ла 
кілька р а з ів  на ки ївській  сцені... —  йдеться про організовану україн
ською громадськістю постановку опери М.Лисенка “Різдвяна ніч” у 
грудні 1903 р. з нагоди 35-річчя творчої діяльності композитора. Вистава 
пройшла лише п’ять разів: 21, 22, 28 грудня 1903 р., 4 січня і 19 квітня 
1904 р.

...ук ра їн ськ і співаки й  співачки збирають оплески по сценах ріж~ 
них кра їв  —  йдеться про відомих співаків П.Борковського, М.Вітошин- 
ського, М.Волошина, С.Волошка, А.Гаєка, І.Григоровича, Є.Гушалеви- 
ча, Г.Ділинського, Ю .Закревського, М .Левицького, О .М иш угу, 
О.Носалевича, співачок Є.Барвінську, Т.Бачинську, А.Збіржховську, 
Г.Крушельницьку та С.Крушельницьку, Ф.Лопатинську, М.Павликів, 
В.Петровичеву, К.Рубчакову, М.Сіяк, І.Сологуб-Бокконі, М.Фіцнерів-
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ну-Морозову, виступи хорових колективів І.Біликовського, О.Кошиця, 
М .Лисенка, К.Стеценка, О.Нижанківського та інших виконавців (див.: 
М едведик П . Діячі української музичної культури (Матеріали до біо- 
бібліографічного словника) /  /  Записки Наукового товариства імені 
Т.Ш евченка (далі —  З Н Т Ш ). —  Т . С С Х Х Ѵ І: Праці Музикознав
чої комісії. —  Львів, 1993. —  С. 370—455).

“Різдвяна н іч” —  опера, яку написав М.Лисенко на основі повісті 
М.Гоголя “Ніч на Різдво” (з  другої частини “Вечорів на хуторі побли
зу Диканьки”). Вперше ставилася силами аматорів як оперета у примі
щенні школи сестер М. і С.Ліндфорс 15 і 17 лютого 1873 р. (див.: Ру- 
сова С. М ої спомини. Рр. 1861—1879 / /  З а  сто літ. —  К., 1928. — 
Кн. 2. —  С. 152—157). Дві вистави другого варіанту оперети “Різдвя
на ніч” відбулися наприкінці січня 1874 р. у приміщенні Київського місь
кого театру. Прем’єра на оперній сцені відбулася у Харкові 27 січня
1883 р. (трупа А.Б.Пальчинського). У 1900 р. передбачалася її поста
новка на оперній сцені у Празі (детально про роботу над оперою “Р із
двяна ніч”, “Утоплена” і “Тарас Бульба” див.: Микола Лисенко у 
спогадах сучасників: У 2 т. /  Упоряд. текстів, ілюстрат. мат., передмова 

та коментарі Р.Пилипчука —  К., 2003. —  Т . 1. —  С. 11—39, 309—331).
“Утоплена ” —  комічна оперета на 3 дії, 4 картини, написана на ліб

рето М.Старицького за повістю М.Гоголя “Майська ніч” у 1881 р. 
Вперше поставлена українською трупою М.Старицького 26 жовтня
1884 р. під час гастролей у Харкові.

“Тарас Бульба” —  найвидатніший твір М .Лисенка, народна музич
на драма на сюжет повісті М.Гоголя. Робота над клавіром опери трива
ла від 1880 до 1890 р. Оркестровка відноситься до 1891 р. Лібрето 
М.Старицького. Опера за життя композитора поставлена не була. У 
1913 р. був виданий її клавір, нею зацікавився Московський театр С .Зи- 
міна, але справа з постановкою не була вирішена. Прем’єра відбулася 
4 жовтня 1924 р. на сцені Харківського оперного театру. У Києві опера 
вперше була поставлена у 1927 р.

“Катерина” —  йдеться про оперу українського композитора, гро
мадського діяча, історика М .М .Аркаса (1853—1909). Написана 1891 р. 
за однойменною поемою Т.Ш евченка та власним лібрето. Перша поста
новка відбулася у Москві 1899 р. (трупа М.Кропивницького).

[Л ист проф. М . Груш енського до т-ва  “ Сокіл” у Л ьвові в справі 
святкування ювілею Гадяцького трактату]

Вперше опублікована в часописі: Світ (Львів). —  1907. —  №  9. — 
С. 142. Підпис: М .Груш евський. В кінці листа дата: 7/IL 1907 .
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Подається за першодруком.
Стаття написана у зв'язку з розгорнутими заходами Львівського гім

назично-спортивного товариства “Сокіл” з підготовки до відзначення у 
вересні 1908 р. 250-ліття Гадяцької угоди. Члени товариства організо
вували наради, анкети, 3 лютого 1907 р. влаштували публічну лекцію. У 
часописі “Світ” старшина “Сокола” подала текст запрошення до участі в 
анкеті, перша нарада якої мала відбутися 12 лютого 1907 р. Замітка 
М.Грушевського є відповіддю саме на це запрошення. З а  декілька днів 
після опублікування листа вченого з'явилася стаття І.Кревецького під за 
головком “Дивний проект” (Рада. —  10 лютого. —  №  34. —  С. 2), го
ловні думки якої співпадають з оцінкою М.Грушевського Гадяцької угоди 
України з Польщею. Категоричність історика щодо оцінки угоди була 
пов'язана з тогочасними українсько-польськими відносинами. Проте у 
1909 р. вчений опублікував у Л Н В  ґрунтовну історико-публіцистичну 
розвідку “Виговський і Мазепа” (див.: Грушевський М . Твори: У 50 т. —  
Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 386—396), в якій наголошував: «16 вересня 
(септембра) минулого року сповнилося 250 літ від підписання так званої 
Гадяцької унії [ . . .] .  Але роковини сі проминули тихо і сливе непомітно в 
нашім житті. Події, явища, відносини, з ними зв'язані, були занадто склад
ні, потребували занадто многостороннього освітлення, занадто довгих ко
ментарів, щоб до них уставити наші відносини з становища нашого сучас
ного життя. Я  сам, коли в певних галицьких кругах виникла гадка зробити 
з ювілею Гадяцької унії національне свято, велику національну маніфеста
цію, поставився досить скептично до сеї гадки. До таких фактів не можна 
зазначити свого становища коротко і різко, “так” або “ні”» (Там само. — 
С. 386). Ц я спроба “безпристрасного” погляду і об'єктивного аналізу по
дій була пов'язана і з новими джерелами, виявленими учнем М.Грушевсь
кого В.Гарасимчуком. Того ж, 1909 р., В.Гарасимчук опублікував свою 
ґрунтовну розвідку з даної проблеми, в якій на основі нововиявлених ар
хівних документів представив панораму історичних подій, пов'язаних з ге- 
незою та наслідками угоди, подав критичний погляд щодо її вартості та 
можливості здійснення ( Герасимчук В . Виговщина і Гадяцький трактат /  /  
З Н Т Ш . —  Львів, 1909. —  Т . LX X X V II. —  С. 5 -3 6 ; Т . LX X X V III. —  
С. 23—50; Т . L X X X IX . —  С. 4 6 —90). З  сучасних праць за темою див.: 
Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років X V II століття: 
Причини і початок Руїни. —  К., 1998.

Вороги “ русского народа”

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  10 лютого. —  
№  34. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський.
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Подається за першодруком.
Стаття написана 9 лютого 1907 р., про що вчений занотував у своє

му щоденнику: «9-го написав іще статю “Вороги рус[сского] народа” — 
в конторі, по скінченню вже ранішньої порції, з утомленою головою, бо 
просили» (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц ДІА УК, 
ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 143). Газета “Рада” 9 та 10 лютого 1907 р. 
вмістила на своїх сторінках декілька публікацій про єврейські погроми 
чорносотенців в Одесі, закриття навчальних закладів, державних установ 
тощо. Погроми відбулися на початку лютого при мовчазній підтримці ко
мандувача Одеською військовою округою геренала О.В.Каульбарса і 
стали реакцією прихильників “Союза русского народа” за їх поразку на 
виборах до Державної Думи (див. Петлюра С. Знову Одеська чорна 
сотня / /  Рада. —  1907. —  9 лютого. —  №  33. —  С. 1—2; Погром 
в Одесі / / Т а м  само. —  С. 3; В справі погрому в Одесі / /  Там са
мо. —  10 лютого. —  №  34. —  С. 3). Поруч із цими детальними хро
ніками редакція “Ради” вважала своїм обов’язком подати думку про їх 
організаторів лідера українського руху М.Грушевського, яку він і висло
вив у своїй статті. Після публікації, 15 лютого 1907 р., учений писав: 
«За  статю “Вороги рус[ского] народа” цензура висловила невдоволеннє. 
Ну-ну!» (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц ДІА У К, 
ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 144).

с. 8 ..." біла гвардія” —  йдеться про масову чорносотенну органі
зацію “Союз русского народа”, утворену в жовтні 1905 р. в Петербур
зі. Основні програмні положення: єдність і нероздільність Російської 
імперії, збереження самодержавства, великодержавний шовінізм, анти
семітизм, войовниче православ’я. Організація отримувала фінансову під
тримку від держави. Мала понад 800 місцевих відділів. Найбільші осе
редки в Україні діяли в Києві, Одесі, Почаївській лаврі. Своєю 
діяльністю “Союз” провокував єврейські погроми. Детально див.: Вол- 
ковинський В. Організації великоросійських шовіністів в Україні на по
чатку X X  ст. / /  Український історичний журнал (далі —  У ІЖ ). —
1999. —  N° 3. —  С. 6 3 -7 4 .

Майже всі посли чужих держав прибули до російського мініст
ра заграничних справ... —  після 4-денного погрому міста, 5 лютого 
1907 р., відбулося екстренне засідання всіх дипломатичних представництв 
в Одесі. Генеральні консули дали телеграми своїм урядам про злочинні 
події в місті та бездіяльність місцевої влади щодо забезпечення спокою 
громадянства. Водночас посли звернулися до міністра закордонних справ 
Росії з  протестом. 8 лютого в Петербурзі посли майже всіх держав при
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були до міністра закордонних справ О.П.Ізвольського. Заява австрійсь
кого посла про виїзд дипломатичних представників з  Росії змусила Ізволь- 
ського звернутися до П.Столипіна, який того ж  дня направив телеграму 
командувачу Одеською військовою округою О.Каульбарсу з  вимогою 
негайних заходів до припинення розбою. Лише після цього новоросійсь
кий генерал-губернатор дав наказ поліції затримувати всіх громадян зі 
зброєю та застерігати напади на мирних людей.

Pro domo
Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  11 лютого. — 

№  35. —  С. 1—2. Підпис: М.Грушевський. Автограф статті під заго
ловком «Pro domo sua (ще про “Літературно-науковий вістник”)» збе
рігається в: Центральний державний історичний архів України у
м. Львові (далі —  Ц Д ІА У Л ), ф. 401* on. 1, спр. 39, арк. 1—6.

Подається за першодруком.
Я к свідчить запис у щоденнику, стаття написана за день до її пуб

лікації, 10 лютого 1907 р. (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. 
/ /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 143). Автор звертається до 
українського громадянства підтримати “Літературно-науковий вістник”, 
видання якого з  1907 р. було перенесено до Києва. Ц я проблема неод
норазово піднімалася М.Грушевським у публікаціях на сторінках самого 
журналу: До наших читачів в Росії /  /  Грушевський М. Твори: У 50 т. —  
Львів, 2005. —  Т . 2. —  327—331; Крячуть ворони... / /  Там само. — 
С. 1 0 -1 9 .

с. 9 Під час загального київського трусу трушено його редакцію  
й контору та забрано редакційні рукописи... —  про репресії проти 
журналу, обшуки та арешти рукописів детально інформували М.Грушев- 
ського співробітники київської редакції Л Н В , зокрема І.Кревецький. 
18 січня 1907 р. він писав: “Доношу не конче приємну звістку: нині 18 
(четвер) між год. 1*/4— 5 рано відбулася поліційна ревізія рівночасно в 
конторі “Ради” на Підвальній ул., в редакції “Ради” і конторі “Літ[ера- 
турно]-н[аукового] вістника” у нас на Прорізній. [ . . . ]  У нас перешука
ли всі комнати, забрали рукописи й кореспонденцію] “Ради” й “Літ[е- 
ратурно]-наук[ового] вістника” (старі коректи, вискладані скрипти, а 
також всі статті й рецензії, що лишилися до 2-ої книжки” (Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, on. 1, спр. 567, с. 16—17). В іншому листі І.Кревецький писав 
про добуті Є.Чикаленком відомості, що «наказ закрити “ЛНВістник” 
прийшов не з  Києва, а з  Петербургу на підставі якогось доносу на Вп. 
Пана Професора про ширення “сепаратизму”» (Там само, с. 36).
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Детально див.: Панькова С. “Літературно-науковий вістник” —  рупор 
громадсько-політичної праці Михайла Грушевського (1907-1914  рр.) / /  
Київ і Кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. — 
К „ 2005. —  Вип. 4. —  С. 139-157 .

Заборонено “Літ[ературно]-наук[овий] вістник” на весь час во
єнного стану “за вредное направление” —  після виходу першої книги 
Л Н В  у 1907 р. постановою київського, подільського і волинського гене
рал-губернатора від 24 січня 1907 р. видання було призупинене на час 
військового стану в Києві та Київській губернії з  формулюванням, яке 
цитує М.Грушевський: “Принимая во внимание вредное и тенденциоз- 
ное направление” (Ц ДІА УК, ф. 295, оп. 1, спр. 20, арк. 5, 8). Щ е перед 
там, 14 січня 1907 р., канцелярія губернатора направила розпорядження 
Київському тимчасовому комітету в справах друку про ретельний нагляд 
за журналом, який “малороссийский литератор Грушевский переносит 
[ . . . ]  из Львова в Киев, с целью поднять агитацию против единства 
малороссов с русским народом” (Там само, арк. 3—3 зв.). Див. також: 
Корбич Г. До історії “Літературно-наукового вісника” /  /  Слово і час. —
1996. —  №  10. —  С. 3 9 -4 5 .

...вистачило б яких 3700—3800 передплатників... —  цієї кількос
ті річних передплатників Л Н В  ніколи не досяг. З а  збереженими звітами 
про періодичні видання, укладеними Київським тимчасовим комітетом у 
справах друку, навіть наклад журналу коливався між 2350 примірника
ми (1909 р.), 2225 (1910 р.), 2150 (1911 р.), 2200 (1912 р.) та 2000 
примірниками (1913 р.) (див.: Ц Д ІА У К , ф. 295, оп. 1, спр. 438, 
арк. 2 зв.; 89 зв .—90; 151 зв.; 212 зв.; 261 зв.).

...поки що ми переступаємо ще тільки перш у тисячу передплат
ників... —  невдовзі після виходу статті М.Грушевський занотував у що
деннику: “Приємно довідатися, що Л Н В  має понад 1200 передплатни
ків. Навіть Ф р[анко] показав якусь тінь заінтересований на се, а то все 
казав про свою апатію” (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  
Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 145—145 зв. Запис від 1 берез
ня 1907 р.). Детально про заходи щодо збільшення числа передплатників 
див.: Тищенко (Сірий) Ю . У Києві біля “Літературно-наукового вісни
ка” / /  Тищенко (Сірий) Ю . З  моїх зустрічей. Спогади. —  К., 1997. — 
С. 3 3 -3 5 .

...і в  тій тисячі все-таки більше передплатників з  маленької, ни- 
щ ої Галичини, як з  великої російської України —  на березень 1907 р. 
число передплатників у Наддніпрянській Україні досягло 583 (Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 34 зв.—35; лист І.Джиджори до М.Грушев- 
ського від 11 березня 1907 р.). Отже, майже така кількість припадала і на 
Галичину. Н а кінець 1907 р. у київській конторі було зафіксовано 811 пе
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редплатників (Там само, ф. 1235, оп. 1, спр. 561, с. 6 —7; лист М.Котика 
та П.Лаврова до М.Грушевського від 24 листопада 1907 р.), у Східній, 
Західній Галичині та Буковині їх було 791 (див.: Олесницький Є . Статис
тика національної свідомості нашої інтелігенції /  /  Діло. —  1908. —  10 січ
ня (28 грудня)). Ц і цифри засвідчують фактично рівну кількість перед
платників у 1907 р. як у Галичині, так і Наддніпрянській Україні. 
Вірогідно, своїми порівняннями на користь Галичини М.Грушевський 
намагався в такій формі заохотити читачів підросійської України до 
передплати Л Н В .

с. 10 ...на цілу соборну Україну маємо тепер... одну щоденну га
зету, один тижневик і один місячник —  тут М.Грушевський мав на 
увазі лише видання Наддніпрянської України, зокрема, газету “Рада”, 
тижневик “Рідний край” та журнал “Літературно-науковий вістник”. 
Окрім цього, на початку 1907 р. у Києві виходив також науковий та лі
тературно-публіцистичний журнал “Україна”, у Могилеві-Подільсько
му — тижневик “Світова зірниця” (див.: Ц Д ІА У К , ф. 295, оп. 1, 
спр. 139, арк. 84 зв., 87, 88 зв.; Доманицький В. Українська преса в 
1906 році / /  Україна. —  1907. —  Т . І. —  Кн. 1. —  Ч. 2. —  С. 49).

Нова Дума і українці
Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  15 лютого. —  

№  38. —  С. 1—2. Підпис: М .Груш евський. Автограф статті зберігаєть
ся в Ц Д ІА У Л  (ф. 401, оп. 1, спр. 43, арк. 18—24).

Подається за першодруком.
Стаття написана відразу після оголошення результатів виборів до 

II Державної Думи Росії (20 .02 .—02.06.1907 р.). Автор розглядає 
проблему організації української парламентської фракції, її політичні орі
єнтири, програмні завдання. Паралельно М.Грушевський подав статті з 
цього питання до петербурзької газети “Товариш” під заголовком “Ук
раинцы в новой Думе” (ввійшла до цього тому) та до Л Н В  під заго
ловком “При кінці року” (Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 
2005. —  Т . 2. —  С. 3—9). Справа українського представництва в но
вообраній Думі непокоїла М.Грушевського, який чимало зробив для ак
тивізації діяльності української фракції І Думи. У своєму щоденнику він 
писав: “Неприємно мене досить вразило, коли в справі заведення укра
їнської групи в Думі збори [засідання З ’їзду демократично-радикальної 
партії 2 4 —26 квітня 1907 р. —  С .П .] пішли всі проти моєї гадки. Піс- 
нячевський привіз листа й дуже розбурив мою душу —  потягло в С П б, 
в думський вир” (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  
ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 148).
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с. 11 ...склад нової Думи... —  загалом у Думі налічувалося 518 де
путатів, з  них: соціал-демократів —  65, есерів —  37, народних соціа
лістів —  16, трудовиків —  104, кадетів —  98, правих та октябристів — 
54, націоналістів —  76, безпартійних —  50, членів фракції “козача гру
па” —  17. Див.: М илю ков П .Н . Вторая Дума. —  С П б, 1908.

Свідомих українців в нову Думу прийшло мало... —  від 9 укра
їнських губерній було обрано 103 депутати, з  них 47 —  правих, 9 — 
безпартійних, 47 належало до опозиції. Від Волинської, Херсонської, 
Полтавської і Бессарабської губерній обрано майже всіх правих; від Чер
нігівської, Катеринославської, Харківської і Київської —  майже всіх лі
вих. З і  свідомих українців серед новоообраних депутатів оглядачі нази
вали А.Гриневича та В.Вовка-Карачевського (див.: Дорош енко В. З  
українського життя / /  Україна. —  1907. —  Т . І. —  Кн. 2. —  С. 9 7 — 
98). Результати виборів по Україні (списки, соціальний статус, партій
ність) були опубліковані у газеті: Рада. —  1907. —  14 лютого. — 
№  37. —  С. 3; 16 лютого. —  №  39. —  С. 1.

...такого числа членів Українського клубу, який мав вій то
р ік... —  до складу української парламентської фракції І Державної 
Думи входило 44 депутати (голова І.Ш раг, серед активних членів — 
П.Чижевський, В.Ш емет, А .В ’язлов, М.Біляшівський, М.Онацький, 
Г.Зубченко). Її діяльність широко висвітлювалася на сторінках тижневи
ка “Украинский вестник”, Л Н В , зокрема в статтях М.Грушевського “У 
українських послів російської Думи” та “3  Державної Думи. З  вражінь 
і помічень” (Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. — 
С. 3 4 8 -3 5 8 ) .

... в сій Думі, не можна сподіватися —  фракція II Думи, іменована 
як Українська трудова громада, почала формуватися з  середини березня, 
остаточно організувалася 22 квітня 1907 р. До неї увійшло 47 членів, до 
бюро обрані Н.Довгополов, Ю .Сайко, А.Гриневич, В.Хвіст, М.Рубіс, 
С.Нечитайло. Органом фракції стала газета: Рідна справа /  Вісті з  Д у
ми (з  №  5 —  Рідна справа /Думські вісті). Див.: Лотоцький О . Сто
рінки минулого. —  Варшава, 1934. —  Ч. 3. —  С. 5—56; Петлюра С. 
З  українського життя / /  Україна. —  1907. —  Т . І. —  Кн. 2. — 
С . 137.

с. 12 Зміст її був поданий мною у  статті “Наши требования”... —
див.: Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 425— 
428. Проблемам національної автономії вчений присвятив низку суспіль
но-політичних праць, видрукуваних на сторінках органу української пар
ламентської фракції І Думи “Украинский вестник”. Статті увійшли до 
збірки “Освобождение России и украинский вопрос” (С П б, 1907).
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Завтра буде поданий переклад іі у  пас —  переклад статті під за- 
головком “Наші домагання” з  редакційною приміткою був передрукова
ний у газеті: Рада. —  1907. —  21 лютого. —  №  43. —  С. 2 —3.

І  се власне повинен зробити новий Український клуб... —  декла
рація не була подана на розгляд II Думи через її розпуск. У травні 
1907 р. члени української фракції встигли лише подати заяву з доповнен
нями до законопроекту про народну освіту в Росії.

Вражіння оптиміста
Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  17 лютого. — 

№  40. —  С. 1. Підпис: “Оптиміст”. З а  архівною колекцією “Ради” 
автор —  М.Грушевський. Незаперечним аргументом щодо авторства є 
запис у щоденнику історика від 16 лютого 1907 р.: « [ ...]  в редакції екс
промтом зробив “Вражіння оптиміста”, які сподобалися» (Грушевсь- 
кий М. Щоденник 1904— 1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, 
арк. 144).

Подається за першодруком.
Ця замітка відтворює модель співпраці М.Грушевського з “Радою”: 

часто його статті “врізалися” до вже укладеного числа як яскравий ко
ментар чи реакція на вміщені інформаційні матеріали. Зокрема, 17 люто
го перед заміткою М.Грушевського “Вражіння оптиміста” була подана 
хронікальна стаття “Перед Думою” з повідомленням, що “13 февраля 
Радою міністрів поперед всього розглянуто і ухвалено для внесення в 
Думу проект про загальний статут рибальства”. Іронічне слово “Опти
міста” ще раз наголошувало на другорядності законодавчих внесень, бай
дужості імперської влади до розв’язання злободневних проблем суспіль
ства. Подібний сюжет у 1910 р. М.Грушевський подав у своїй статті 
“Слово на малодушних”, видрукуваній у Л Н В : “Під час першої Думи 
скільки було сміху, як правительство виступило з законопроектом в спра
ві оранжереї і пральні при Дорпатськім університеті. А  я казав: началь
ство з понятієм. Воно знає, з чого начать перші кроки законодатної ро
боти. Друга Дума настала —  їй уже серйозніше діло —  законопроект в 
справі охорони риби. По педагогічному правилу: від легшого до трудні
шого; се я й в газеті писав свого часу” (Грушевський М . Твори: У 
50 т. — Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 129).

Українці в новій Думі (Украинцы в новой Думе)
Вперше опублікована в газеті: Товарищ (С П б). —  1907. —  10 мар

та (25 февраля). —  Ч . 201. —  С. 1—2. Підпис: П роф . М .Груш евский.
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Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Підсумки виборів до II Державної Думи та завдання українського 

представництва в ній М.Грушевський паралельно розглядає у статті 
“Нова Дума й українці”, опублікованій 15 лютого 1907 р. в газеті “Ра
да” (стаття ввійшла до цього тому), та “При кінці року”, видрукуваній 
в Л Н В  (див.: Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. — 
С. 3—9). Д ив. коментар до статті “Н ова Дума і українці”.

Короткі відомості щодо підготовки публікації до російської газети 
“Товариш” історик подає у своєму щоденнику: «Редакц[ійне] засіданнє 
замітає було хиба діскусією про тактику Думи й становище наше —  я 
підтримував критику всякого опортунізму, тим часом як Чик[аленко] був 
за опортуністичною політикою. Дав статю про українців у Думі для 
Л Н В  —  в справі декларації. Ш раг намовив дати також статю до ро- 
сийських газет —  я згодився написати до “Товарища” й вислати з ко
лективним листом» (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 р р ./ /  
Ц ДІА У К, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 43—144. Запис від 13—14 лю
того 1907 р.). Наступного дня, 15 лютого, М.Грушевський написав зга
дану статтю і вислав до петербурзької газети “Товариш” (Там само, 
арк. 144).

Власне, ця стаття є єдиною публікацією історика в газеті “Товариш”, 
хоча він мав намір і надалі співпрацювати з нею. Під час відпочинку в 
Криворівні 19—20 серпня 1907 р. вчений розпочав нову статтю для га
зети (Там само, арк. 158). Отримавши її, редактор В.Водовозов писав: 
“К  величайшему сожалению статьи такого объема мы решит[ельно] не в 
состоянии помещать. Если бы Вы написали ее газетным обр[азом], т. е. 
строк в 200, много в 250, то мы были бы очень рады ей, но уделить на 
Галицию 8 0 0 —900 стр[ок] мы не можем. Возвращаем статью зак[азной] 
бандеролью” (Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 303, с. 282). У відповідь 
М.Грушевський писав: “Дорожа помещением на страницах Вашей газе
ты статьи по вопросу о настоящей национальной борьбе в Галиции, я со- 
кратил ее до ѵказанного Вами размеоа [підкреслення автора. —  С .П .], 
[ . . . ]  можете сами ее еще сократить (несущественный) и прошу помес- 
тить как можно скореє; и так жаль потерянного времени —  хотя отно- 
шения не изменились” (Там само, спр. 87, с. 26). 5 грудня 1907 р. ре
дакція надіслала коректу з обіцянкою опублікувати статтю впродовж 
двох тижнів (Там само, спр. 303, с. 280). Отримавши її, М.Грушевсь
кий занотував у щоденнику: «“Товарищ” прислав мою статтю, ще з 
Криворівні, до коректи —  се було трохи приємно, бо я вже стратив на
дію» (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  ЦДІАУК, ф. 1235, 
оп. 1, спр. 25, арк. 169 зв. Запис від 14—16 грудня 1907 р.). Проте вже
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13 січня 1908 р. історик зазначав, що стаття не друкується (Там само, 
арк. 176 зв.). З ’ясувати, про яку йшлося статтю і чи видрукував її автор 
в іншому виданні, на сьогодні не вдалося.

Шевченків день
Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  25 лютого. — 

№  47. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський. Про дату і обставини написан
ня статті свідчать записи в щоденнику історика: “Ввечері приходив П ав- 
ловський й просив статі до Шевченкового номера” (Грушевський М. 
Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, 
арк. 144 зв. Запис від 22 лютого 1907 р.). Наступного дня М.Грушев
ський “написав статеечку'про Кобзаря” (Там само. Запис від 23 люто
го 1907 р.).

Подається за першодруком.
Стаття присвячена сорок шостим роковинам з дня смерті Т .Ш евчен

ка. Роковинам Кобзаря, проблемі спорудження пам’ятника М.Грушевсь
кий присвятив низку шевченкознавчих статей, видрукуваних переважно в 
“Літературно-науковому вістнику”та газеті “Село”.

с. 16 ...оживуть степи, озера... —  тут цитується витяг з поезії 
Т.Ш евченка “Ісаія. Глава 35” (див.: Ш евченко Т .Г . Повне зібрання 
творів: У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 2: Поезія 1847—1861. —  С. 284).

Утраквізація чи розділ університету?

Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1907. —  14 (1) березня. — 
Ч. 48. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 28 лютого (за 
старим стилем), про що свідчать нотатки в щоденнику: «Зрана написав 
статю для “Діла”» (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  
ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 145). Саме цей лаконічний запис 
дав ключ до пошуку статті, яка до цього часу не була внесена до жод
ного бібліографічного покажчика праць ученого. Невдовзі після публіка
ції М.Грушевський писав: «[...] вийшов до університетської] бібліоте
ки] і Осолінеум. В унів[ерситетській] бібл[іотеці], здається, польська 
молодіж дуже мене “їла очима”» (Там само, арк. 146 зв. Запис від 
10 березня 1907 р.).

Подається за першодруком.
Стаття належить до серії публікацій М.Грушевського в справі засну

вання самостійного українського університету у Львові: Добиваймося 
свого університету / /  Діло. —  1897. —  12 липня (ЗО червня). —
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Ч. 145; Листи з-над Полтви: Лист третій / /  Груш евський М . Твори: У 
50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 161—187; Із польсько-українських 
стосунків Галичини (Кілька ілюстрацій до питання: автономія обласна чи 
національно-територіальна) / / Т а м  само. —  С. 485—527; З а  українсь
кий університет / /  Село. —  1910. —  11 березня. —  С. 1—2; В універ
ситетській справі / /  Діло. —  1910. —  1 червня (19 травня); Н ад сві
жою могилою /  /  Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. — 
Т . 2. —  С. 412—413; Невідклична справа / /  З а  український універ
ситет у Львові (Збірка статей в університетській справі). —  Львів,
1910. —  С. 7 -1 1 .

Праця написана після ухвал академічного сенату від 2 березня 1907 р. 
про суто польський, а не утраквістичний характер Львівського універси
тету. У відповідь на це рішення 4 березня націоналістично налаштовані 
польські студенти провели самочинну акцію “чистки” університету з ме
тою не допустити в його приміщення студентів-українців. З  огляду на 
перебіг подій М.Грушевський закликає відмовитися від утраквізації уні
верситету і повести рішучу боротьбу за самостійний університет. 13 бе
резня 1907 р. українські професори уклали заяву, в якій домагалися ви
ділення існуючих українських кафедр в окрему автономну структуру для 
організації самостійного університету. 20 березня 1907 р. Н Т Ш  заслу
хало укладений М.Грушевським меморіал (вміщений у цьому томі) для 
передачі міністерству освіти. 4 квітня 1907 р. депутація українських про
фесорів та послів відбула зустріч у президента міністрів барона Бека і 
міністра освіти Мархета. Однак уряд відмовився від виконання їхніх обі
цянок.

Детально див.: Винар Л . Михайло Грушевський в боротьбі за укра
їнський університет. —  Мюнхен; Нью-Йорк, 1968; Качмар В. З а  
український університет у Львові: Ідея національної вищої школи у су
спільно-політичному житті галицьких українців^ (кінець X IX —початок 
X X  ст.). —  Львів., 1999. —  С. 4 0 —50; Й ого ж. Суспільно-політичне 
відлуння сецесії українських студентів з Львівського університету в груд
ні 1901 року /  /  Вісник Львівського університету. Серія історична. — 
Львів, 1999. —  Вип. 34. —  С. 2 8 9 —299; М удрий В. Змагання за 
українські університети в Галичині. —  Львів; Нью-Йорк, 1999; Лозин- 
ський М . З  австрійської України. З  боротьби за український університет 
у Львові / /  Л Н В . —  1907. —  Т . X X X V II. —  Кн. 3. —  С. 5 2 7 -5 3 6 ; 
Ревера Б . Відображення руху за український університет у Львові на 
сторінках галицької преси (кінець X IX  —  початок X X  ст.) / /  Збірник 
праць Науково-дослідного центру періодики. —  Львів, 2001. — 
Вип. 9. —  С. 5 8 -6 3 .
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Меморіал Товариства до міністра просвіти в справі утворення 
самостійного українського університеїу у Львові

Вперше опублікована у виданні: Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1907. —  
Ч. 31. —  С. 2 0 —22. Без підпису. Авторство М.Грушевського встановлено 
за записом у щоденнику від 7 березня 1907 р.: “[...] написав цілий меморіал 
до міністерства від Т -ва” (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. /  /  
ЦДІАУК, ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 146). Додатковим важливим ар
гументом щодо авторства є відомості про засідання Виділу Н Т Ш  20 бе
резня 1907 р.: “Відчитано меморіал, зладжений головою проф. М.Гру- 
шевським, в справі засновання українського університету у Львові і 
ухвалено вибрати відповідну делегацію, що вручила би його міністрам” 
(Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1907. —  Ч. ЗО. —  С. 3). Передрук: Рада. —
1907. —  7 квітня. —  №  82. —  С. 1.

Подається за першодруком.
Підставою до укладання меморандуму стала ухвала польських про

фесорів від 2 березня 1907 р. про винятково польський характер універ
ситету, яка спричинила напади польських студентів на українських. Після 
цих подій М.Грушевський подав статтю “Утраквізація чи розділ універ
ситету?” (Діло. —  1907. —  14 (1) березня. —  Ч . 48. —  С. 1; стаття 
увійшла до цього тому). Меморандум став основою для парламентсько
го запиту С.Дністрянського і О.Колесси щодо заснування окремого 
українського університету в складі трьох факультетів —  теологічного, 
юридичного і філософського.

с. 20 ...по силі цісарського рішення з  4.VH .1871... — йдеться 
про постанову за №  523, яка санкціонувала право заснування кафедр з 
українською та польською мовою викладання, встановила утраквістичний 
характер викладання у Львівському університеті (польський і україн
ський). Детально див.: Груш евський М . Листи з-над Полтви: Лист 
третій / 1 Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  
С. 170; Качмар В. З а  український університет у Львові: Ідея національ
ної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кі
нець X IX —початок X X  ст.). —  Львів, 1999. —  С. 2 6 —32.

...прорвалося восени 1901 р . масовою, солідарною сецесією всіх 
студентів руської народності з  Львівського університету —  йдеться 
про масовий вихід студентів-українців з  Львівського університету. Сеце
сії передувала низка осінніх демонстрацій і віча з  вимогою проведення 
утраквізації університету до заснування самостійного українського. Після 
несанкціонованого віча та демонстрації 19 листопада 1901 р. університет
ський сенат припинив виклади, розпочав слідство та виключив 5 студен
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тів. Ц е змусило молодь вдатися до рідкісного виду протесту в історії 
європейського шкільництва і 3 грудня 1901 р. 440 студентів покинули 
університет, того ж  дня поставивши до відома українську громаду закли
ком в “Ділі”. 11 і 12 січня 1902 р. українські студенти відбули на на
вчання до Відня, Праги і Кракова. Цим актом вони сподівалися змуси
ти австрійський уряд задовольнити їхні вимоги. Сецесія завершилася з 
літнім семестром у липні 1902 р. Детально див.: Качмар В. З а  українсь
кий університет у Львові... —  С. 40—50; Й ого ж. Суспільно-політичне 
відлуння сецесії українських студентів з  Львівського університету в грудні
1901 року / /  Вісник Львівського університету. Серія історична. — 
Львів, 1999. —  Вип. 34. —  С. 289—299; М удрий В. Змагання за 
українські університети в Галичині. —  Львів; Нью-Йорк, 1999; Л озин- 
ський М . З  австрійської України. З  боротьби за український універси
тет у Львові / /  Л Н В . —  1907. —  Т . X X X V II. —  Кн. 3. —  С. 5 2 7 -  
536; Ревера Б . Відображення руху за український університет у Львові 
на сторінках галицької преси (кінець X IX —початок X X  ст.) / /  Зб ір
ник праць Науково-дослідного центру періодики. —  Львів, 2001. — 
Вип. 9. —  С. 5 8 -6 3 .

с. 21 ...наступив знаний вибух 23 січня с[ього] р[оку]... —
йдеться про заворушення українських студентів під керівництвом П .Кра
та в знак протесту проти проведення присяги польською мовою. Того ж 
дня 116 учасників акції були заарештовані. Арешти повторилися 1 люто
го. Після чотириденної голодівки посол М.Василько домігся звільнення 
студентів під заставу, внесену страховим товариством “Дністер”.

...слідом по згаданій сецесії Товариство наше звернулося до по
передника Вашої Ексцеленції з  меморіалом... —  йдеться про мемо
рандум Н Т Ш , поданий міністрові освіти Вільгельмові Гартлю у січні
1902 р. делегацією товариства у складі І.Горбачевського, І.Пулюя, 
С.Смаль-Стоцького, депутатів Ю .Романчука та О.Барвінського. Деле
гація виступила з  вимогою заснування самостійного українського універ
ситету (див.: Меморіал Наукового товариства ім. Шевченка з січня 
1902 р. / /  О  руський університет у Львові. —  Львів, 1904. —  С. 11— 
13; Качмар В. Суспільно-політичне відлуння сецесії українських студен
тів з Львівського університету в грудні 1901 року. —  С. 2 8 9 —299).

...професори польської народності... в своїй заяві з  дня 2  мар
та... —  йдеться про ухвалу польських професорів про суто польський, а 
не утраквістичний характер Львівського університету.

...пам'ятні ексцеси з  дня 4  марта... —  цього дня польські студен
ти здійснили напад на українських студентів-богословів, що спричинило 
подальші заворушення та блокади університету. Я к зазначалося в резо
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люції української академічної молоді, поштовхом до провокації стала 
ухвала професорів від 2 березня про винятково польський характер уні
верситету (див.: Діло. —  1907. —  4 березня. —  Ч. 39. —  С. 1; Там 
само. —  5 березня. —  Ч. 40. —  С. 1—2).

На спомин Миколи Костомарова ( f  7 цвітня 1885 р.)
Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  7 квітня. —  

№  82. —  С. 1—2. Підпис: М .Груш евський. Автограф з виправленнями 
автора та редактора зберігається в Ц Д ІА У К  (ф. 1235, on. 1, 
спр. 193, арк. 1—4). 6 квітня М.Грушевський занотував у щоденнику про 
прохання редакції “Р ада” подати статтю про М.Костомарова, яку він 
того ж  дня написав (Грушевський М. Щ оденник 1904—1910 рр. / /  
ЦДІАУК, ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 12 зв.).

Подається за першодруком.
Стаття написана до 22-х роковин смерті українського історика і гро

мадського діяча М.Костомарова, якому М.Грушевський присвятив низ
ку праць: Українська історіографія і Микола Костомаров. П ам’яті 
М.Костомарова в двадцять п’яті роковини його смерті ( f  7 / I V  —  
1885) / /  Л Н В . —  1910. —  Т . L. —  Кн. V . —  С. 2 0 9 -2 2 5 ; пере
друк: Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  
С. 397—411; Микола Костомаров / /  Село. —  1910. —  №  16. —  
С. 10; Костомаров і Новітня Україна. В сорокові роковини / /  Украї
на. —  1925. —  Кн. З (12). —  С. 3—20; 3  публіцистичних писань 
М.Костомарова / /  Науково-публіцистичні і полемічні писання Костома
рова. —  К ., 1928. —  С. III—X X I; Етнографічне діло Костомарова / /  
Етнографічні писання Костомарова. Зібрані заходами академічної комісії 
української історіографії. З а  ред. акад. М.Грушевського. —  К ., 1930. —  
С. IX -X X IV .

Бібліографія праць М.Костомарова: Бібліографічний покажчик тво
рів Миколи Івановича Костомарова /  Упоряд. О.Гончар, Г.Пасещенко; 
вступ, ст. Ю .Пінчук. —  К., 2003; С. 3 8 —40: література про життя і 
творчість. З  останніх публікацій див.: Л ук  М . Микола Костомаров: іс
торіософія та соціальна філософія українського романтизму /  /  Молода
нація. —  2002. —  №  1. —  С. 2 8 - 8 9 .

с. 23 ...харківського українського кружка 1830—1840 років... —
див.: Грушевский А .С . И з Харьковских лет Н.И.Костомарова. —  СПб,
1908.

...(історія козаччини)... —  йдеться про праці: Богдан Хмельниц- 
кий (1859); Отрывки из истории южнорусского козачества до Богдана
JQ М. Грушевський. т. З
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Хмельницкого (1865); Ю жная Русь и козачество до восстания Богдана 
Хмельницкого (1870); О  казахах. По поводу статьи Кулиша, напечатан
ной в 3-й и 6-й тетрадях Русского архива (изд. 1877 г.). Историко-кри
тический очерк (1878); История козачества в памятниках южнорусского 
народного песенного творчества (1880) та іи.

...("см ут ні часи”, бунт Р а зін а ) —  йдеться про історичні твори 
М.Костомарова: Смутное время Московского государства (1866); Лич
ности смутного времени. Михаил Скопин-Шуйский, Пожарений, Ми
нин, Сусанин (1871); Бунт Стеньки Разина (1858).

...й о го  ст удії по іст орії ст ароруського політичного життя... — 
йдеться про праці: Мысли о федеративной начале древней Руси (1861); 
Черты народной южнорусской истории (1861 -1862); Две русские на
родности (1861); Северно-русские народоправства во времена удельно- 
вечевого уклада. Новгород—Псков—Вятка (1863); Начало единодержа
вна в Древней Руси (1870).

...п о  іст орії у н ії... —  йдеться про праці: О  причинах и характере 
унии в Западной России. —  Харьков, 1842 (перша магістерська дисер
тація М.Костомарова, яка була знята з  захисту у зв ’язку з  протестом 
церковної влади та міністерства освіти); Ю жная Русь в конце X V I ве- 
ка (1867).

П ольський законопроект автономії й українці

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  21 квітня.— 
№  94. —  С. 1. Підпис: М их. Грушевський. З а  щоденниковими нотат
ками, стаття написана за день до публікації, 20 квітня 1907 р. (Грушев
ський М . Щ оденник 1904-1910  РР. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, 
спр. 25, арк. 147). П ід однойменною назвою стаття передрукована у ви
данні: Діло. —  1907. —  8 травня. —  Ч. 91. —  С. 1.

Подається за першодруком.
Приводом до написання статті стало внесення Польським Колом на 

розгляд II Державної Думи законопроекту про автономію Польщі (про
ект був опублікований у газеті “̂Рада” від 21 квітня 1907 р.). Ц е дало 
підставу висловити думку про загальне становище всіх недержавних на
родів Росії, розбудову їх національного життя та переустрій імперії на 
автономних засадах, вироблення відповідного законопроекту. Історик ста
вить в обов’язок українській думській фракції піднесення цієї важливої 
справи. Н а статтю М.Грушевського відгукнулися як польські, так і ро
сійські публіцисти ( “Новое время”, “Gazeta Polska”). Польський часопис 
з  обуренням заявляв: «Тільки тепер один із стовпів українського руху,
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проф. Грушевський в статті, поміщеній у київській “Раді”, намагається 
уґрунтувати вороже становище українських народовців для автономії 
Польщі. Він робить це хитро ( “przebiegle”), переносячи справу на ідейний 
ґрунт, ховаючи властиву мету свого виступу» (див.: З  польського життя і 
газет / /  Рада. —  5 травня. —  №  103. —  С. 3).

Крашаночка

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  22 квітня. —  
№  95. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський. Я к свідчать записи в щоден
нику, М.Грушевський розпочав писати статтю 20 квітня 1907 р. на про
хання Є.Чикаленка і „М .Павловського (Грушевський М . Щоденник 
1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 147). Н а
ступного дня він коротко занотував: «Дописав “Крашаночку”, хоч і не 
певний, чи варто мені з такою лірикою виступати» (Там само). Стаття 
опублікована у Великодньому випуску газети. У своєму ліричному есе 
автор закликає до духовного відродження українського народу.

Подається за першодруком.

Геть з  рутенством!

Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1907. —  22 (9 ) червня. —  
Ч. 129. —  С. 1—2. Підпис: М ихайло Грушевський. Передрук здійсне
ний у виданні: Руслан. —  1907. —  26 (13) червня. —  №  131.

Подається за першодруком.
У своєму щоденнику протягом декількох днів учений занотовував ві

домості про написання та публікацію статті: «Писав статю для “Діла”» 
(Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. /  /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, 
on. 1, спр. 25, арк. 151 зв. Запис від 8 червня 1907 р.); «Статя в “Ділі” 
не викликала ніяких особливих неприємностей» (Там само, арк. 151 зв. 
Запис від 11—17 червня 1907 р.).

Приводом до написання цієї публіцистичної праці стали підсумки 
виборчої кампанії до віденського парламенту 1907 р. на підставі нового 
виборчого закону та створення єдиного клубу українських і москвофіль
ських послів. Категорично заперечуючи будь-які компроміси з  москвофі
лами, М.Грушевський обґрунтовує необхідність формування самостійно
го українського парламентського клубу. Цей сюжет учений розвиває 
також у статті “Кінець рутенства!”, видрукуваній у виданні: Л Н В . —  
1907. —  Т . X L . —  Кн. X . —  С. 135-147  ( Груш евський М . Твори: У 
50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 5 0 -6 0 ) .
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с. 2 9 —30 ...поставила на порядок дня питання про свої відноси
ни до послів-москвофілів, про заложення спільного а ними парла
ментарного клубу —  до Русько-українського клубу увійшло ЗО послів, 
з  них 17 галицьких націонал-демократів, 3 галицьких радикали, 5 буко
винських націоналів та 5 галицьких москвофілів ( Сухий О . Галичина: 
М іж Сходом і Заходом. Нариси історії X IX  —  початку X X  ст. — 
Львів, 1999. —  128-130 ).

С. зо  ...по  останній перебутій кампанії, проведеній... цілком 
окремо від москвофілів... —  на виборах до парламенту 1907 р. за 
українських кандидатів було віддано 72 % голосів, за москвофілів — 
28 %. Детально див.: Груш евский М . Украинцы / /  Формы националь- 
ного движения в современных государствах. Австро-Венгрия. Россия. 
Германия. —  С П б, 1910. —  С. 174—176; Л озинський М ., Охримо- 
вин В. З  виборчої статистики Галичини /  /  Студії з поля суспільних наук 
і статистики. —  Львів, 1910. —  Т . 2. —  С. 75—104.

с. 31 Одноцільннй клуб з  2 5  послів-українців... —  йдеться про 
українських послів (без москвофілів). Див.: Петлюра С . З  життя 
Австрійської України. Українські посли в Віденському парламенті / /  
Україна. —  1907. —  Т . 4. —  Кн. 1. —  Ч . 2. —  С. 1 -16 .

Повернення Холмщини

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  8 вересня. — 
№  204. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський. Передрук здійснений у ви
данні: Руслан. —  1907. —  4 жовтня (21 вересня). —  Ч. 212.

Подається за першодруком.
У статті М.Грушевський підтверджує свою однозначну позицію що

до відокремлення українських територій від Царства Польського та утво
рення особливої Холмської губернії, оприлюднену вперше на початку 
1907 р. на сторінках газети “Рада” (№  2—4) у праці “З а  український 
маслак (В  справі Холмщини)” ( Груш евський М . Твори: У 50 т. — 
Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 536—544). Цю позицію поділяли провідні 
українські вчені, політики й публіцисти. Детально див.: Захарчин Н . Ет
нокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в росій
ській, польській, українській громадсько-політичній думці (1909—1912) 
/  Автореф. дис. . . .  канд. іст. наук. —  Львів, 2004; М акарчук С ., З а 
харчин Н . Ставлення російської й української громадськості до проекту 
створення Холмської губернії в 1909—1912 роках /  /  Вісник Львівсько
го університету. Серія історична. —  Львів, 2002. —  Вип. 37. — 
Ч . 1. —  С . 3 1 5 -3 2 6 .
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с. 33 Комітет міністрів ріш ив справу відлучення українських час
тей губерній Люблінської й Сідлецької від Царства Польського... —
вперше пропозицію про утворення зі східних частин Люблінської та С ід
лецької губерній Російської імперії окремої Холмської губернії з  відпо
відною зміною її підпорядкування від варшавського генерал-губернатора 
до київського чи безпосередньо Петербурга восени 1903 р. подала Рада 
Холмського Свято-Богородицького братства. Делегація братства на чолі 
з головою єпископом Євлогієм передала пропозицію Раді міністрів Р о
сії, яка навесні 1906 р. постановила пов’язати її зі справою впроваджен
ня самоуправління в Привіслянському краї. Восени 1906 р. на прохання 
Свято-Богородицького братства уряд створив спеціальну комісію для ви
значення кордонів майбутньої губернії. Пізніше, розглянувши рекоменда
ції комісії, Рада міністрів доручила міністрові внутрішніх справ П .Сто- 
липіну розробити відповідний законопроект про нову губернію та внести 
fioro на розгляд Державної Думи. Проект був внесений 19 травня 
1909 р., робота над ним тривала в комісії законодавчих пропозицій упро
довж 1909—1911 рр. 23 червня 1912 р. III Державна Дума прийняла за 
кон про утворення Холмської губернії.

Холмська земля, що до самого поділу Польщі зіставалася про
вінцією Галицької Русі... —  огляд історії Холмщини М.Грушевський 
подав у своїй статті “Холмщина (Головні моменти в історії її приналеж
ності)”, опублікованій в газеті “Діло” 19(6) травня 1909 р. Стаття, яка 
є коротким рефератом з праці вченого “Історія України-Руси”, вміщена 
у цьому томі. Див. також: Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографіч- 
не дослідження /  Відп. ред. В.Борисенко. —  К ., 1997.

Спустошене життя
Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  26 вересня. —  

№  217. —  С. 1. Підпис: М их. Грушевський. Реферат статті під назвою 
“Відносини в Холмщині” з  редакційними коментарями передруковано в 
газеті: Руслан. —  1907. —  21 (8 ) жовтня. —  №  227.

Подається за першодруком.
Стаття є продовженням головних думок попередньої публікації 

М.Грушевського щодо проблем виділення Холмщини з  Царства П оль
ського в окрему губернію та відродження національних прав української 
людності: Повернення Холмщини / /  Рада. —  1907. —  8 вересня. —  
№  204. —  С. 1. Д ив. коментар до  статті.

с. 35 М оя стаття з  поводу прилучення Холмщ ини до правобіч
них українських губерній ( “Повернення Холм щ ини” — “Рада”,
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ч. 2 0 4 ) накликала адміністраційну кару на нашу газету... —  після 
виходу статті “Повернення Холмщини” вчений занотував у щоденнику: 
“З а  мою статю про Холмську Русь губернатор наложив кару, і тому на 
пораду Синицького пішов до нього [ . . .] ,  губернатор просив зайти вече- 
ром, і я був 20 [вересня] —  балакали кінець-кінцем на тему —  чи для 
українства треба помочі чи досить толерування (4  ступені: запрещение, 
благожелательное допущенне, поощрение и принуждение) ” (Грушевсь-
кий М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 25, 
арк. 164 зв.). Документи Київського тимчасового комітету в справах 
друку підтверджують, що 12 вересня 1907 р. за публікацію “Повернен
ня Холмщини” редактор “Ради” М.Павловський був оштрафований на 
суму 100 рублів (Ц Д ІА У К , ф. 295, оп. 1, спр. 295, арк. 14).

До справоздання з другого засідання 
Українського наукового товариства в Києві

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  4 жовтня. — 
№  223. —  С. 3. Підпис: М .Груш евський. Передрук замітки вміщений 
у газеті: Руслан. —  1907. —  24 (11) жовтня у кінці хроніки “Засідан
ня Київського українського наукового товариства”.

Подається за першодруком.
Приводом до вміщення цієї замітки стала дискусія, що відбулася під 

час засідань Українського наукового товариства у Києві 16 вересня та 
1 жовтня 1907 р. Предмет дискусії —  встановлення авторства творів, які 
після смерті Марка Вовчка були передані її чоловіком для підготовки до 
друку. Опрацювання творчої та епістолярної спадщини здійснював В.До- 
маницький, що відображено у його листуванні з М.Грушевським (Лис
тування Михайла Грушевського /  У поряд. Г. Бурлака, ред. Л . Винар. — 
Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. —  Т . 1. —  С. 203— 
217). Дискусія зав’язалася між І.Стешенком, Б.Грінченком з одного бо
ку та В.Доманицьким з іншого. У звідомленні з засідання від 1 жовтня 
1907 р. зафіксована і думка М.Грушевського, яку він висловив і в цій 
замітці в “Раді”. Зокрема, вчений зауважив, що “дати на рукописях 
М [арка] Вовчка не мають значіння, бо ними можуть бути показані ро
ки останньої редакції, а не дійсного написання творів, і брак поправок в 
рукописах також, бо се може бути копія з поправленого” (див.: Хроні
ка Українського наукового товариства в Київі /  /  Записки Українського 
наукового товариства в Київі. —  К., 1908. —  Кн. 1. —  С. 152). 
Розв’язкою дискусії стали студії В.Доманицького: Марія Олександрівна 
Маркович —  авторка “Народних оповідань” / /  Л Н В . —  1908. —
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Т. XLI. —  С. 4 8 —75; Й ого ж. Авторство Марка Вовчка / /  З Н Т Ш . —  
1908. —  Т . L X X X IV . —  С. 111-171.

Злобна напасть

Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1907. —  14 (1) листопада. —  
Ч. 246. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський . З а  щоденниковими записами 
встановлено, що вчений завершив написання статті 31 жовтня 1907 р. 
(Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, 
on. 1, спр. 25, арк. 164 зв.).

Подається за першодруком.
Стаття написана у зв’язку з оголошенням конкурсу на стипендію 

К.Володковича та закидами польського часопису “Świat Słowiański” на 
адресу українського студентства Галичини щодо низького рівня їх науко
вої кваліфікації. Н а противагу М.Грушевський називає імена своїх учнів, 
які вже заявили про себе ґрунтовними науковими працями. Детальним 
коментарем до цієї статті М.Грушевського може слугувати розвідка 
одного з його учнів І.Крип’якевича “Історично-філософічна секція 
Н Т Ш  під керівництвом Михайла Грушевського у 1894—1913 рр.” 
(З Н Т Ш . —  Львів, 1991. —  Т . С С Х Х ІІ. —  С. 3 9 2 -4 1 1 ).

Бібліографію праць названих М .Г ру шевським науковців див.: Бібліо
графія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи І—C C X L  
/  Укладач В.Майхер. —  Львів, 2003; Періодичні та серійні видання 
Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1885—1939). Анотова
ний покажчик. —  Львів, 1990; Літературно-науковий вістник. П окаж
чик змісту. Том 1—109 (1898—1932) /  Уклав Б. Ясінський. —  Київ; 
Нью-Йорк, 2002.

с. 39 Редакція “Д іла” дала вже вираз обуренню... —  йдеться про 
публікацію: Про надання стипендії Володковича / /  Діло. —  1907. —  
6 листопада. —  №  240. —  С. З (рубрика “Новинки”). У ній поданий 
витяг (в перекладі українською) зі статті “Polska Fundacya dla Rusinów”, 
видрукованої у краківському виданні “Świat Słowiański”, спростовані 
неправдиві відомості щодо участі українських студентів у конкурсі на 
стипендію К.Володковича.

...з  нагоди наділення стипендії К.Володковича... —  стипендійний 
фонд заснував польський землевласник, українофіл К.Володкович 
1907 р. Своїми задумами ( “мой любимый проект”) К.Володкович діли
вся з М.Грушевським під час особистих зустрічей та в листі від 20 (7) 
вересня 1906 р. (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 394, арк. 1—2). Сти
пендія у розмірі 2000 корон щорічно призначалася для наукових студій
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українських студентів. Оголошення конкурсу та збір заявок фундатор до
ручив Руському педагогічному товариству, кураторами фонду були при
значені О.Барвінський, Б.Лепкий та К.Студинський.

Про виділення стипендій у наступні роки після 1907 відомостей не 
виявлено. У 1909 р. К.Володкович помер, судовий процес зі спадкоєм
цями тривав 4 роки. Лише у 1913 р. одеський окружний суд затвердив 
його заповіт, за яким 400 тис. руб. було призначено на доброчинні спра
ви, з  них ЗО тис. —  на відкриття сільськогосподарського училища у Він
ниці та 36 тис. —  на заснування у Львівському університеті стипендії 
ім. К.Володковича для осіб української національності родом з  Галичи
ни, які здобували науковий ступінь у Львівському та Краківському уні
верситетах (див.: Н а нужды украинского просвещения / /  Украинская 
жизнь. —  1913. —  №  10. —  С. 84). Зберігся лист С.Шелухіна від 
17 липня 1913 р. до Управи Н Т Ш  про небажання М.Грушевського за
йматися справою заповіту К.Володковича. Це знеохочення вченого, без
перечно, було пов’язане з загостренням конфлікту в Товаристві (див.: 
Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах Цент
рального державного історичного архіву України у Львові. Каталог /  
Упоряд. О.Мартиненко, ред. Г.Сварник, наук. ред. Я.Дашкевич. — 
Львів, 2005. —  С. 183).

...звістка його, що на конкурс не подався ніхто, показалася чис
тою видумкою  —  в дійсності, на конкурс були надіслані подання від 
С.Томашівського, М.Тершаковця та Б.Барвінського. Я к зазначав 
К.Студинський, “під оглядом наукової кваліфікації стояв С.Томашівсь- 
кий на першім місці”. Проте, він не міг отримати стипендію, бо, за умо
вами конкурсу, укладеними самим К.Володковичем, вона не виділялася 
одруженим науковцям. Стипендію отримав Б.Барвінський, який завдяки 
підтримці фонду студіював історію стародавнього світу, Східної Європи 
та німецьке право у Берлінському університеті (1907—1908). Детально 
див.: “Polska Fundacya dla Rusinów” / /  Діло. —  1907. —  11 листопа
да. —  №  243. —  С. 2 - 3 .

Особливо Наукове товариство ім. Ш евченка в  своїм останнім 
меморіалі... —  йдеться про “Меморіал Товариства до міністра просві
ти в справі утворення самостійного українського університету у Львові”, 
який уклав та зачитав М.Грушевський на засіданні президії Н Т Ш  
20 березня 1907 р. Вперше опублікований у виданні: Хроніка Н Т Ш . — 
Львів, 1907. —  Ч. 31. —  С. 2 0 —22. Текст вміщений у цьому томі.

с. 40  ...Б.Барвінського, автора більшої праці з  історії Вел[ико- 
го] князівст ва] Литовського і кілька дрібніших статей і замі
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ток... —  йдеться про працю “Жиґимонт Кейстутович —  великий князь 
литовсько-руський (1 4 3 2 -1 4 4 0 ). Історична монографія” (Ж овква, 
1905), за яку молодому вченому 1907 р. у Львівському університеті було 
присвоєно ступінь доктора філософії. Я к свідчить збережене листування, 
цю роботу Б.Барвінський виконував під безпосереднім керівництвом 
М .Грушевського (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 334, арк. 8 —11 зв.). 
Детально див.: Д зьобай О . Богдан Барвінський —  український історик, 
педагог, бібліотекар, архівіст, журналіст (З а  архівними матеріалами) / /  
Українська періодика: історія і сучасність /  Доповіді та повідомлення 
п’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 27—28 листопада 
1998 Р. —  Львів, 1999. —  С. 54 6 -5 5 1 .

...пок[ійного] Б.Бучйнського, що, незважаючи на заінтересування 
“політикою”, інтенсивно працював над історією України X V — 
X V I  в. ... —  за життя молодий історик опублікував на сторінках 
З Н Т Ш  свою розвідку: Кілька причинків до часів вел[икого] князя Сви- 
тригайла (1 4 30 -1433) / /  З Н Т Ш . —  Львів, 1907. —  Т . L X X V I. —  
С. 117—142. У посмертній замітці М.Грушевський охарактеризував нау
кові студії учня та, зокрема, зазначив: “[ . . . ]  покійник просив одного з 
товаришів зайнятися його працями в разі смерті й приладити до друку. 
Се поручення покійника буде правдоподібно сповнене і наукова спадщи
на, підготовлена настільки, що може появитися в друку, буде опубліко
вана як пам’ятка по предчасно страченім молодім адепті історичної нау
ки” ( Груш евський М . Богдан Бучинський /  /  З Н Т Ш . —  Львів,
1907. —  Т . L X X V III. —  С. 176—178). Ц я обіцянка була виконана. 
М.Грушевський сам реферував на засіданнях Історично-філософічної сек
ції розвідки свого покійного учня та рекомендував їх до друку: Студії з 
історії церковної унії (З Н Т Ш . —  Львів, 1908. —  Т . L X X X V , 
LX X X V I; 1909. —  Т . L X X X V III, Х С ); Початки політичної кар’єри 
Остафія Дашковича (Там само. —  Львів, 1913. —  Т . СХ ІИ ); Сліди 
великоруських літературних творів про флорентійську унію та урядового 
акту московського правительства в “Історії флорентійського собору” 1598 
року (Там само. —  Львів, 1913. —  Т . С Х Ѵ ). В редагованих М.Гру- 
шевським “Записках Українського наукового товариства в Київі” були 
опублжовані наукові статті Б.Бучйнського: Змагання до унії руської це
ркви з Римом в роках 1498—1506 (Записки У Н Т . —  К., 1908. —  
Кн. 4. —  С. 100-136 ; 1909. —  Кн. 5. —  С. 6 1 -8 7 ; Кн. 6. —  С. 5 -  
53) та “Грамота Місаіла” і “грамота Ніфонта” (Там само. —  К.,
1914. —  Кн. 13. —  С . 5—44). Збереглися 4 листи Б.Бучйнського до 
М.Грушевського за 1906—1907 рр., в яких він описує роботу над свої
м и  історичними студіями (Ц Д ІА У К , ф . 1235, ОП. 1, спр. 370).
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... С.Витвицького, автора кількох розвідок з  економіки й ста
тистики... — одна з  перших студій була опублікована у виданні Ста
тистичної комісії Н Т Ш : Економічні відносини в селі Старі Богородча- 
ни /  /  Студії з  поля суспільних наук і статистики. —  Львів, 1909. — 
Т .1 .

...В.Герасимчука, автора більшої праці з  часів Виговського... —
йдеться про працю: Виговський і Юрій Хмельницький. Історичні студії /  /  
З Н Т Ш . —  Львів, 1904. —  Т . LIX . —  С. 1 -4 0 ; Там само. —  Львів,
1904. —  Т . L X . —  С. 41—70. Ц я публікація стала дебютом В.Гара- 
симчука як історика, вперше була виголошена на засіданні Історично-фі
лологічної секції Н Т Ш . Я к зазначали рецензенти, зокрема Т.Корзон, 
розвідка була написана під сильним впливом М.Грушевського. Детально 
див.: Зазуляк  Ю . Василь Гарасимчук —  дослідник української козаччи
ни /  /  Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини X V II віку. Василь 
Гарасимчук: Ж иття і творчість (1880—1944) [Львівські історичні праці. 
Джерела. Вип. 1]. —  Львів, 1994. —  С. 107—109.

Студії про життя і творчість В.Гарасимчука, його невидана за жит
тя збірка матеріалів до історії козаччини зібрані у виданні: Гарасимчук В. 
Матеріали до історії козаччини X V II віку. Василь Гарасимчук: Життя і 
творчість (1880—1944). —  Львів, 1994. Про довголітню тісну співпра
цю з М.Грушевським див.: Гирич І., Самсоник Н . Листи Василя Гера- 
симчука до Михайла Грушевського / /  Там само. —  С. 4 8 —95; Ф едо- 
рук  Я . Василь Гарасимчук: його життя і відносини з Михайлом 
Грушевським /  /  Михайло Грушевський і українська історична наука. —
Львів, 1999. —  С. 2 1 2 -216 .

...Ф .Голійчука, що працював по історії козаччини W i l l  в. ... —
на цей час історик опублікував розвідки з додатками виявлених докумен
тів: Пилип Орлик в Галичині / /  Науковий збірник, присвячений профе
сорові Михайлові Грушевському учениками й прихильниками з нагоди 
його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894—1904). —  Львів,
1906. —  С. 346—351; Хмельницький і сокальські бернардини / /  
З Н Т Ш . —  Львів, 1906. —  Т . L X X I. —  С. 161—163; Лист Мазепи 
до гетьмана коронного Гієр[оніма] Любомірського з  1703 р. / /  Там са
мо. —  Львів, 1907. —  Т . L X X V . —  С. 117—119; Петро Дорошенко 
і крехівські василіяни / /  Там само. —  Львів, 1907. —  Т . L X X V . — 
С. 156—157. Н а пропозицію М.Грушевського на засіданні Історично-фі
лософічної секції Н Т Ш  13 жовтня 1906 р. було ухвалено видати збірку 
документів про діяльність П.Орлика, впорядковану Ф.Голійчуком. Вона 
мала вийти в “Жерелах до історії України-Руси”, проте так і не побачи
ла світ. Збережені листи Ф.Голійчука до М.Грушевського засвідчують
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співпрацю учня і вчителя (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 421; 1904, 
1909, 1912 рр.).

.. ̂ Я.Гординського — автора статей по новій українській літерату
рі... —  йдеться про праці Я.Гординського “Апокриф про Сивилю” 
(1905), “І.Галушкевич і його літературна діяльність” (1905), «Причинки 
до студій над “Енеїдою” І.Котляревського» (1907). М.Грушевський і 
пізніше цікавився студіями літературознавця, про що свідчить лист істо
рика від 5 березня 1929 р. про підготовку публікацій Я.Гординського та 
його наукові дослідження (див.: Рукописи, документи і матеріали М и
хайла Грушевського у фондах Центрального державного історичного ар
хіву України у Львові. Каталог /  Упоряд. О.Мартиненко, ред. 
Г.Сварник, наук. ред. Я.Дашкевич. —  Львів, 2005. —  С. 105). Вза
ємне листування вчених свідчить про їх співпрацю впродовж багатьох ро
ків. Листи М.Грушевського до Я.Гординського зберігаються в Ц Д ІА У Л  
(ф. 384, on. 1, спр. 34, 60); Я.Гординського до М.Грушевського —  в 
Ц Д ІА У К  (ф. 1235, on. 1, спр. 426; 1911-1913, 1927 рр.).

...Ї.Джиджору, що встиг придбати вже репутацію одного з  ліп 
ших знавців Гетьманщини X V III  в. . ..  —  першою науковою студією 
історика стала рецензія-огляд: Нові причинки до історії відносин росій
ського правительства до України в 1720-х і 1730-х рр. / /  З Н Т Ш . —  
Львів, 1904. —  Т . LX I. —  С. 1—40. Н а підставі опрацьованих мате
ріалів Малоросійської колегії у Харківському історичному архіві І.Джи- 
джора підготував статтю з добіркою документів: Реформи Малоросійсь
кої колегії на Україні в 1722— [172]3 рр. /  /  Науковий збірник, 
присвячений професорові Михайлові Грушевському учениками й прихи
льниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині
(1894—1904). —  Львів, 1906. —  С. 352—372. У 1906 р. з ’явилися но
ві розвідки та рецензійні статті: Україна в першій половині 1738 р. / /  
З Н Т Ш . —  Львів, 1906. —  L X IX  —  С 8 2 —83; До питання про сво- 
бідний перехід посполитих на Україні в 20-х рр. X V III в. / /  Там са
мо. —  Т . L X X . —  С. 168—170; 3  новішої української історіографії. 
Критична студія / / Т а м  само. —  Т . LX X I. —  С. 134—157 та інші. 
Високий науковий рівень та новизну цих праць зазначав сам М.Грушев
ський. Детально див.: Пришляк В. Іван Джиджора: життєвий шлях та на
укова спадщина / /  Михайло Грушевський і українська історична нау
ка. —  Львів, 1999. —  С. 193—199; Й ого ж. Студентські роки Івана 
Джиджори /  /  Н а службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Л ю 
бомира Романа Винара з  нагоди 50-ліття його наукової діяльності. —  
Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. —  С. 380—392.
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І.Джиджора був одним із найближчих учнів та співробітників 
М.Грушевського, про що свідчить збережене взаємне листування
(Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 265; 349; Ц Д ІА У Л , ф. 309, on. 1, 
спр. 2267, 2289) та щоденник М.Грушевського за 1904—1910 рр. 
(Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25). П ід час конфлікту в Н Т Ш  1913 р. 
він підтримав М.Грушевського. Свою статтю “Листи до молоді” (Наш 
стяг (Відень). —  1921. —  Ч. 1 (серпень). —  С. 15—28) М.Грушевський 
видрукував з  посвятою: “Памяти найдорогших учеників і друзів: Івана 
Джиджори і Миколи Федюшки-Євшана”. У 1930 р. Історична секція 
ВУАН видала збірку праць І.Джиджори “Україна в першій половині 
X V III віку: Розвідки і замітки” з передмовою М.Грушевського.

...І.Кревецького, автора численних розвідок і статей з  історії Га
личини й українського відродження X I X  в. ... —  йдеться про праці: 
Оборонна організація руських селян на галицько-угорськім пограниччі в
1 8 4 8 -1 8 4 9  pp. / /  З Н Т Ш . —  Львів, 1905. —  Т . LXIII. —  С. 1—26; 
Т . LX IV . —  С. 27—58; Цуцилівська тривога в 1848 р. Причинки до 
історії останніх днів панщини в Галичині /  /  Науковий збірник, присвя
чений професорові Михайлові Грушевському учениками й прихильника
ми з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894— 
1904). —  Львів, 1906. —  С. 4 4 6 —482; До історії організування націо
нальних гвардій в 1848 р. Польська “нелегальна” гвардія в Станіславові /  /  
З Н Т Ш . —  Львів, 1906. —  Т . LX X III. —  С. 125-142; Помічні дні. 
Причинки до історії панщини в Галичині в X IX  в. / / Т а м  само. —  Львів, 
1907. —  Т . L X X V I. —  С. 143—155; Фальшування метрик для поль
ських повстанців з 1830—1831 рр. Причинок до характеристики галиць
ко-руського духовенства першої половини X IX  ст. / /  Там само. — 
Т . L X X V II. —  С. 77—106 та ін. Детально див.: Канкан В. “Реальні 
образи сумної правди” (Іван Кревецький —  історик, критик, бібліограф, 
пресо- і книгознавець) / /  Збірник праць Науково-дослідного центру пе
ріодики /  З а  ред. М .Романюка. —  Львів, 1998. —  Вип. 5. — 
С. 3 98—414; Стеблій Ф . Іван Кревецький —  історик / /  Михайло Гру- 
шевський і українська історична наука. —  Львів, 1999. —  С. 200—211; 
Й ого ж. Початки державницького напряму української історіографії: Іван 
Кревецький /  /  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. —  Львів, 2000. —  Вип. 7: Збірник на пошану професора 
Ю рія Сливки. —  С. 300—310.

М.Грушевський активно сприяв дослідницькій роботі І.Кревецького. 
Я к член Археографічної комісії Н Т Ш  він студіював матеріали краківсь
ких архівів, для чого у 1905—1906 рр. йому були призначені спеціальні
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кредити та матеріальна допомога. Щ е студентом почав активно публіку
ватися на сторінках З Н Т Ш . Збереглося взаємне листування вчителя й 
учня: листи М.Грушевського до І.Кревецького (Ц Д ІА У Л , ф. 309, 
спр. 988; 1904—1913 рр.); листи І.Кревецького до М.Грушевського 
(Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 567; 1904-1913 РР.).

...І.К р и п ’якевича, дуже серйозного архівного робітника, автора 
недавно виданої більшої праці про Л ьвівську Русь X V I  в. ... —
йдеться про працю “Львівська Русь в першій половині X V I в.”. Вперше 
опублікована у виданні: З Н Т Ш . —  Львів, 1907. —  Т . LX X V II. —  
С. 77—106; Т . L X X V III. —  С. 2 6 —50. Того ж  року праця вийшла 
окремою відбиткою.

Бібліографію праць І.К рип’якевича див.: Україна: культурна спадщи
на, національна свідомість, державність. —  Львів, 2001. —  Вип. 8: Іван 
Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. —  С. 19—71. До 
цього видання увійшли матеріали з наукової спадщини вченого, спогади, 
документи, листування, зокрема, публікації: К рип’якевич Р . Михайло 
Грушевський та Іван Крип’якевич (З а  матеріалами неопублікованого 
листування й мемуарів) (с. 333—372); Горинь В. Листи Івана Крип’я- 
кевича до Михайла Грушевського (с. 373—378).

...д-ра З .К узелю , що дав себе своїми публікаціями пізнати як  ет
нограф... —  йдеться про праці: Угорський король Матвій Корвін в 
слав’янській усній словесності. Розбір мотивів, зв’язаних з  його іменем /  /
З Н Т Ш . —  Львів, 1905. —  Т . LX V II. —  С. 1 -5 5 ; Т . LXVIII. —  
С. 1 -4 3 ; Т . L X IX . —  С. 3 1 -6 9 ; Т . L X X . —  С. 86 -1 1 3 ; Слов’ян
ські баляди на тему: Хлопець перебирається в жіночу одіж або каже себе 
занести в мішку до кімнати дівчини, щоб її звести /  /  Науковий збірник, 
присвячений професорові Михайлові Грушевському учениками й прихи
льниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894— 
1904). —  Львів, 1906. —  С. 538—575; Причинки до народних віру
вань з  початком X IX  ст. (Упирі й розношення зарази) /  /  З Н Т Ш . —  
Львів, 1907. —  Т . L X X X . —  С. 109—124; інші. Впродовж 1903— 
1906 рр. З .К узеля підготував та видрукував на сторінках З Н Т Ш  низ
ку оглядів фахової, передовсім західноєвропейської літератури. Перший 
з них: Нові праці над історією початків слов’янства /  /  З Н Т Ш . —  
Львів, 1903. —  Т . LII. —  С. 1 -2 5 ; Т . LIV. —  С. 1 -3 6 . Підготовка 
та публікація наукових праць, оглядів, рецензій детально обговорювали
ся у листах З.К узелі до М.Грушевського (див.: Листи Зенона Кузелі до 
Михайла Грушевського /  Упоряд. В.Наулко, В.Старков. —  Запоріж
жя, 2005).
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Бібліографію праць З .К у зе л і див.: Бібліографія наукових писань 
Зенона Кузелі /  Зложив В.Янів /  /  З Н Т Ш . —  Париж, 1962. — 
Т . CLII: Збірник на пошану Зенона Кузелі. —  С. 104—114.

...В.П анейка, автора статей по економіці й соціальним питан
ням. . .—  йдеться насамперед про працю: Трест. Правно-економічний на
рис / /  Часопись правнича і економічна: Правничі і економічні розвідки 
Історично-філософічної секції Н Т Ш . —  Львів, 1906. —  Т . 9.

...І.Созанського, автора публікацій а історії галицького відрод
ження... —  йдеться про публікації дослідника: Недруковані вірші Мар- 
кіяна Шашкевича / /  З Н Т Ш . —  Львів, 1905. —  Т . L X V . —  С. 15— 
20; 3  літературної спадщини Василя Ільницького / /  Там само. — 
Т . LX V I. —  С. 1—59; Причинок до біографії Івана Вагилевича /  /  Там 
само. —  Львів, 1906. —  Т . LX IX . —  С. 169—171; 3  літературної спад
щини Івана Вагилевича /  /  Там само. —  Львів, 1906. —  Т . L X X . — 
С. 171—176; До генези творчості М.Ш ашкевича / /  Там само. — 
Т . L X X III. —  С. 164—165. Див.: Чобіт Д . Про книгу з  минувшини 
міста Броди та її автора / /  Созаиський І. З  минувшини м. Бродів. При
чинки до історії міста в X V II в. /  Репринтне видання 1911 року. — 
Броди, 2003. —  С. III—VII.

...Ф .С рібного, що заявив себе сумлінними працями по історії 
львівської Ставропігії... — на цей час припадають перші студії 
Ф.Срібного за темою, зокрема: Рец. на публ.: Крыловский А . Львов- 
ское Ставропигиальное Братство. Опыт церковно-исторического иссле- 
дования. —  К., 1904 / /  З Н Т Ш . —  Львів, 1907. —  Т . L X X V . — 
С. 171—195. У 1911—1912 рр. на сторінках З Н Т Ш  була опублікована 
його ґрунтовна праця “Студії над організацією львівської Ставропігії від 
кінця X V I до половини X V II ст.”

...О л. Сушка, автора кількох праць по історії релігійного життя 
X V I —X V I I  в. . . .  —  йдеться про розвідки: Предтеча унії. Критично- 
історична студія / /  З Н Т Ш . —  Львів, 1903. —  Т. LIII. —  С. 1—71; 
Т . LV. —  С. 7 2 -1 2 5 ; Там само. —  Львів, 1904. —  Т . LXI. — 
С. 126—177; Епізод з  життя Петра Скарги / /  Там само. —  Львів, 
1903. —  Т . LVI. —  С. 1—23; Впроваджене єзуїтів до Польщі. Істо
рично-критична, студія / / Т а м  само. —  Львів, 1904. —  Т . LVII. — 
С. 1—29; Т . LVIII. —  С. 2 9 —60; Варшавський синод з  року 1561 / /  
Там само. —  Львів, 1904. —  Т . LIX . —  С. 1—17.

...М .Терш аковця, автора цінних збірок матеріалу і статей по іс
торії галицького відродження... — йдеться про збірку: Матеріали й 
замітки до історії національного відродження Галицької Русі в 1830 та
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1840 pp. /  /  Українсько-руський архів. —  Львів, 1907. —  Т . 3. Рішен
ня про видання цієї збірки було прийняте на засіданні Історично-філосо
фічної секції ЗО травня 1907 р. Окрім того, на сторінках З Н Т Ш  з ’яви
лася низка студій літературознавця до життєпису та творчої спадщини 
М.Шашкевича. З а  цією ж  тематикою він подав розвідку “Причинок до 
студій над М.Ш ашкевичем” у виданні: Науковий збірник, присвячений 
професорові Михайлові Грушевському учениками й прихильниками з на
годи його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894—1904). —  
Львів, 1906. —  С. 431—445. Науковими задумами дослідник ділився з 
М.Грушевським у своїх листах (Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 787; 
1905—1907, 1911 рр.). Детально див.: Терш аковець М . М оя автобіогра
фія / /  Шашкевичіана (Вінніпег). —  1979. —  Ч . 5. —  С. 5—20; Стеб- 
лій Ф . Михайло Тершаковець —  дослідник українського відродження в 
Галичині /  /  Шашкевичіана. Нова серія. —  Львів; Броди; Вінніпег, 
1996. —  С. 3 6 7 -3 7 0 .

...І.Флюнта, що працює по історії церковних відносин X V II—
X V III  в . ... —  єдиною публікацією, зафіксованою на сторінках
З Н Т Ш , була рецензія історика-початківця на працю: Ш араневич И си - 
дор. Черты из истории церковных бенефиций и мирского духовенства в 
галицкой Руси. —  Львов, 1902 / /  З Н Т Ш . —  Львів, 1905. —  
T .L X V . —  С. 37—47. Про безпосереднє керівництво М.Грушевського 
науковими студіями І.Флюнта свідчить згадка в листі М.Грушевського 
до І.Крип’якевича від 12 листопада 1930 р. при обговоренні змісту збір
ника “Західна Україна”: “Тема Флюнта теж дуже потрібна, я пам'ятаю 
сю працю, я дав йому тему ще десь перед 1910 роком!” (див.: К рип9я- 
кевич Р . Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич (З а  матеріалами 
неопублікованого листування й мемуарів / /  Україна: культурна спадщи
на, національна свідомість, державність. —  Львів, 2001. —  Вип. 8: Іван 
Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. —  С. 361). У листі 
йшлося про статтю “Боротьба духовенства з селянами в Перемишлі 
X V II—X V III ст.”. Зберігся один лист І.Флюнта до М.Грушевського за 
1905 р. (Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 303, с. 78).

...Ю . Чайківського, автора праці з  галицького письменства
X IX  в. —  йдеться про студію: Володимир Стебельський /  /  Л Н В . —
1905. —  Т . X X X II. —  С. 8 1 -1 0 9 ; 191-214.

с. 41 ...і тепер воно мусило удатися в сих справах до посеред
ництва Петербурзької академії —  на засіданнях Археографічної комі
сії Н Т Ш  8 липня та 25 грудня 1906 р. були прийняті постанови про 
звернення до Петербурзької А Н  з проханням надати членам комісії, на
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самперед І.Кревецькому і І.Джиджорі, дозвіл на роботу в російських 
державних архівах (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1906. —  Ч. 28. —  С. 12). 
Безпосередньо з  цим проханням М.Грушевський звернувся до відомого 
російського історика, академіка Петербурзької А Н  О.С.Лаппо-Данилев- 
ського. 25 жовтня 1907 р. О.Лаппо-Данилевський відповідав: “Ваше 
письмо относительно архивныя занятой И .Н .Джиджоры было [доложе
но] в последнем заседании А[кадемии] н[аук], но, к сожалению, Вы не 
упоминаете в нем о теме его занятой, а у нас пускают в архивы и хода- 
тайствуют о допущений в них лишь в том случае, когда тема научныя 
изьісканий указана с достаточною определенностью. Н е откажите сооб
щить мне в возможно скорейшем времени. Если мое письмо дойдет до 
Вас до среды (31 октября/13 ноября) и Вы успеете ответить (хотя бы 
телеграммой) на мое имя, то можно будет что-либо постановить в среду” 
(цит. за: Матяш И . Прошу принять уверение в совершенном почтении 
и преданности. Письма А.С.Лаппо-Данилевского М.С.Грушевскому. 
1905—1914 гг. / /  Исторический архив. —  2002. —  №  4. —  С. 142). 
У той самий день, коли була видрукувана стаття М.Грушевського 
“Злобна напасть”, 1 листопада 1907 р., О.Лаппо-Данилевський повідом
ляв: “Н а оснований Вашей телеграммы (письмо запоздало на несколько 
часов) я  просил академию ходатайствовать о допущений г. Джиджоры в 
Московский архив М инистерства] иностр[анных] дел и юстиции, а так
же в Киевский центральный и Харьковский исторический. Моя просьба 
будет исполнена, и я сообщу Вам о результате” (Там само. —  С. 143). 
14 листопада академік разом зі своїм листом надіслав витяг з  протоколу 
такого змісту: «Допущенне [к] занятиям в государственныя архив ах Рос- 
син для здешних уроженцев сопряжено с большими трудностями и фор
мальностями. Вследствие этого позволяем себе в виду научных сноше- 
ний, существующих между нашими Обществом и Академией, обратиться 
с покорнейшей просьбой —  не найдет ли Академия возможный исхло
потать допущення к занятиям члена Общества И .Н .Джиджоры. При 
этом акад. А .С .Лаппо-Данилевский довел до сведения Отделения, что 
так как проф. М.С.Грушевский из Львова сообщил ему, что Йван Ни- 
колаевич Джиджора изучает “устройство и управление Малороссии” со 
времени Скоропадского до Апостола, то он просил бы Отделение хода
тайствовать о допущений г. Джиджоры в архивы: Главный архив М и
нистерства иностранныя дел в Москве, Московский архив Министерства 
юстиции, Киевский центральный архив и Харьковский исторический ар
хив (архив Малороссийской коллегии). Положено сделать соответствую- 
щее отношение» (Там само. —  С. 143—144). Детально див.: Гирич /.
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Організація М.С.Грушевським археографічної роботи у львівський період 
життя й діяльності (1894—1914 рр.) / /  УІЖ . —  1997. —  №  1. —  
С. 7 2 -8 6 .

Я к підмога йому з  міністерства стала на 6 0 0 0  кор[он] в  1899 р ., 
так і стоїть досі... —  за  відомостями, які подає М.Грушевський у стат
ті “Наукове товариство імені Ш евченка”, у 1899 р. Н Т Ш  отримало до
помоги 7 000 золотих ринських, з  них від Міністерства віросповідань і 
освіти —  3 000 ( Груш евський М . Твори: У 50 т.: —  Львів, 2002. —  
Т. 1. —  С. 194). У коронах сума міністерської підмоги відповідає на
званій цифрі в золотих ринських. З а  відомостями, поданими у щорічних 
звітах Виділу Н Т Ш , допомога Міністерства віросповідань і освіти за 
1904—1907 рр. становила ті ж  6 000 корон (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 
1906. —  Ч. 25. —  С. 2 - 3 ;  Там само. —  Львів, 1907. —  Ч. 29. —  С. 6; 
Там само. —  Ч. 32. —  С. 3). Окрім того, міністерство видаляло щоріч
но одноразову суму в розмірі 2 000 корон на серійні видання. Виділ 
товариства вживав різних заходів для збільшення дотацій: 16 лютого та 
12 липня 1907 р. була прийнята постанова подати до парламенту звер
нення у цій справі, невдовзі 500 примірників укладеного меморіалу 
надійшли до Українського клубу у Відні для розповсюдження серед по
слів. Дотація Галицького сейму у 1907 р. становила 12 000 корон, і Т о 
вариство так само виступало за підвищення і цієї суми (Там само. —  
Львів, 1907. —  Ч . ЗО. —  С. 2; Ч . 31. —  С. 10; Там само. —  Львів, 
1908. —  Ч . 33. —  С. 5).

...котрої науковий бюджет давно перейшов за 50  тис. корон! — 
бюджет Н Т Ш  1904 р. становив 49 000 корон, 1905 р. —  53 900 ко
рон, 1906 р. —  54 300 корон (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1906. —  
Ч. 25. —  С. 2 - 3 ;  Там само. —  Львів, 1907. —  Ч . 29. —  С. 6). У 
доповіді, виголошеній на загальних зборах Н Т Ш  ЗО квітня 1907 р., 
М.Грушевський подав огляд діяльності товариства за 1905—1906 рр., де 
наголошував: “В сумі видатки на наукові видання в останнім році дійшли 
небувалої цифри 47 100 кор., а видатки на наукові цілі, разом з науко
вою адміністрацією —  до 63 тис. корон, і завдяки старанням Виділу сей 
величезний бюджет знайшов покриття —  при 18 тисячах всього на всьо
го підмог з публічних фондів для Товариства!” (Хроніка Н Т Ш . — 
Львів, 1907. —  Ч . 31. —  С. 3).

Праве українство

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  11 листопада. — 
№  254. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський.
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Подається за першодруком.
Цією статтею М.Грушевський відгукнувся на повідомлення з П е

тербурга відомого громадського діяча і публіциста В.Піснячевського, 
яке було вміщене у тому ж  числі газети в традиційній рубриці “З  
невських берегів”. Можливість заснування у новообраній III Держав
ній Думі української фракції викликала застереження щодо прогресив
ного складу українського представництва через чорносотенний характер 
самої Думи. III Державна Дума (1.11.1907 р. —  9.07.1912 р.) була 
обрана на підставі нового виборчого закону від 3 червня 1907 р., який 
значно обмежував права робітників, селян, недержавних народів Росії. 
В її складі було 442 депутати, серед них: правих —  50, націоналістів 
та поміркованих —  97, октябристів —  154, прогресистів —  28, каде
тів —  54, мусульман —  8, членів “Польського кола” —  11, литовсько- 
білоруської групи —  7, трудовиків —  14, соціал-демократів —  19 (пор. 
зі складом II Думи: див. коментар до  статті: Н ова Дума і українці). 
П раво-октябристська більшість визначала характер парламенту. 
М.Грушевський називав цей етап у розвитку українського руху “Ант
рактом” (див.: Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. — 
Т . 2. —  С. 353—357). Я к зазначав відомий громадський діяч О .Ло- 
тоцький, “по українських фракціях у перших двох Думах, у Думі тре
тій не було вже не тільки фракції української, але й ніякого українсько
го представництва” (Лотоцький О . Сторінки минулого. —  Варшава,
1934. —  Ч . 3. —  С. 57).

с. 4 4  В  повітрі літають поголоски про моаеливість української 
фракції в  повій Думі — десь уже на правім крилі ї ї  —  про занепо
коєння М.Грушевського можливістю створення подібної фракції писав 
О.Лотоцький: «Н а початку пішла навіть поголоска, що депутати з  Ук
раїни збираються закласти “праву” українську фракцію, се навіть викли
кало неспокій, і М.С.Грушевський з того приводу хвилювався в листах 
до мене та бив тривогу у пресі» ( Лотоцький О . Сторінки минулого. —
Ч. 3. —  С . 59).

Я  в одній з  своїх статей “На українські теми”... —  йдеться про 
статтю: О  любви к Отечеству и народной гордости / /  Л Н В . —
1907. —  Т . X X X V II. —  Кн. IV. —  С. 111-124 ( Грушевський М . Тво
ри: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 2 7 -3 7 ) .

... “праві” депутати — священики з  України... —  у цьому числі 
були священики К.Волков, В.Солуха, О.Трегубов (Київщина).
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Святий вечір

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  25 грудня. —  
№  289. —  С. 2. Підпис: М .Груш евський. У кінці зазначене місце і да
та написання: У  К иєві. 2 4 /X I I . 1907.

Подається за першодруком.
Я к свідчить запис у щоденнику, стаття написана на прохання редак

ції “Ради”: “Н а Різдвяний номер просять ліричної статейки” (Грушев- 
ський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, 
спр. 25, арк. 169. Запис від 23 грудня 1907 р.). Наступного дня він на
писав цю “ліричну статейку”, яка і була опублікована у Різдвяному ви
пуску газети.

Ідеї, змагання і здобутки українців Галичини М.Грушевський ставить 
у приклад наддніпрянським українцям, закликаючи їх до боротьби за на
ціональні інтереси.

с. 46  ...О гненно заговорило... І  по Україні пронеслось —  тут
М.Грушевський подає слова Т.Ш евченка (по пам’яті, пропускаючи один 
рядок) з поеми “Неофіти”. В останньому академічному виданні творів 
Т.Шевченка цей фрагмент має таку редакцію: “Щ об огненно заговорила, /  
Щ об слово пламенем взялось, /  Щ об людям серце розтопило. /  І на 
Украйні понеслось” (див. Ш евченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. —  
К., 2001. —  Т . 2: Поезія 1847-1861. —  С. 246).

с. 47 ...К ілька день тому, на свято Різдва по новому стилю, я  
сидів у  Л ьвові на річнім “народнім з ’їзд і”... —  йдеться про з ’їзд 
Української національно-демократичної партії (Народний з ’їзд), наради 
якого відбулися у Львові 25 і 26 грудня (за новим стилем) 1907 р. З ’їзд 
відкрив голова керівного органу партії, Народного комітету, К.Левиць- 
кий. З  доповідями виступили голова Українського клубу Галицького сей
му Є.Олесницький та голова Українського клубу австрійського парламен
ту Ю.Романчук.

...члени ширшого і ужчого народного комітету... —  до складу ке
рівного органу У Н Д П  входив тісніший і ширший комітет. Н а час про
ведення з ’їзду тісніший комітет нараховував 16 осіб, ширший —  210. 
М.Грушевський був на той час членом ширшого комітету (список членів 
комітетів на кінець 1907 р. опубліковано: Діло. —  1907. —  28 грудня. —  
Ч. 281. —  С. 2).

Я  виступав з  своїми замітками... —  у перший день роботи з ’їзду, 
25 грудня, М.Грушевський виступив у дискусії щодо питання заснуван
ня українського університету ( “Виборіть, панове, університет, а вже на
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ша голова в тім, щоби постаратись о сили”), діяльності парламентських 
послів та назви клубу ( “Треба вже раз сказати перед світом, хто ми е, 
треба назватись Українцями”). Детально робота з ’їзду висвітлена в газеті: 
Діло. —  1907. —  ЗО грудня. —  №  282. —  С. 2; 31 грудня. — 
№  283. —  С. 1—2. Про свою участь у роботі з ’їзду вчений занотував 
у щоденнику: “Збори річні народної партії. Я  був першого дня майже 
ЦІЛИЙ день, В ГОЛОТІ Й ТІСНОТІ [...], ПО Промові Окуневського рішив ГОВО'

рити” (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц ДІАУК, 
ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 169. Запис від 12 грудня 1907 р.). З а  де
кілька днів М.Грушевський зазначав, що його виступ мав ефект, “відчу
ли впливи і силу” (Там само, арк. 169 зв. Запис від 14—16 грудня 
1907 р.).

Н е  вмирає правда наша, Н е вмирає воля... —  тут М.Грушевсь- 
кий подає витяг з  поезії Т.Ш евченка “Кавказ”. В останньому академіч
ному виданні творів Т.Ш евченка цей фрагмент має таку редакцію: “Не 
вмирає душа наша, /  Н е вмирає воля” ( Ш евченко Т .Г . Повне зібран
ня творів: У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 1: Поезія 1837—1847. —  С. 343).

Кінець “ польської інтриги” (Конец “ польской интриги” )

Вперше опублікована в газеті: Киевская мысль. —  1908. —  30 
(17) мая. —  Ч . 136. Підпис: М .Груш евскии. Передруки здійснені в га
зетах: Рада. —  1908. —  31 (18) травня. —  №  115. —  С. 1; Діло. —
1908. —  13 червня (31 травня). —  Ч. 131.

Подається за публікацією в “Раді” в перекладі редактора газети 
М.Павловського (авторство перекладу встановлене за архівним примір
ником газети, що зберігається в ІР  Н БУ В ).

Я к свідчать щоденникові записи М.Грушевського, стаття спочатку 
була задумана для газети “Новое время” (Грушевський М. Щоденник 
1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 179. Запис 
від 3 лютого 1908 р.). Наприкінці квітня на прохання редактора “Киев- 
ской мысли” вчений погодився подати до видання статтю за згаданою те
мою (Там само, арк. 187 зв. Запис від 13 травня 1908 р.), яку написав 
протягом 18—19 травня 1908 р. (Там само, арк. 189 зв.).

Кінцем польської інтриги М.Грушевський називає укладання союзу 
між поляками та росіянами для боротьби з українським рухом у Галичи
ні. Ц я ситуація співпала з активізацією русофільських настроїв поляків у 
зв ’язку з  запровадженням конституційних норм у Росії. Угода була 
скріплена в ході виборчих кампаній до австрійського парламенту та Га
лицького сейму у 1907—1908 рр. і підготовки до Празького слов’янсь-



КОМ ЕНТАРІ 565

кого з ’їзду. Важливим чинником такого зближення стала діяльність ста- 
рорусинів (русофілів), генезу, періоди розвитку (від святоюрського до 
москвофільського) та політичні орієнтири яких розглядає автор.

С. 49 А ле ці старорусини — як в старішій своїй фазі — свято- 
юрській (святоюрці — уніатські клерикали), так і в новішій —  
“москвофільській’9... —  старорусинами звали в Галичині представників 
української верхівки з середовища священиків. У кінці 1860-х років у 
краї поширилось русофільство (власне старорусинство), яке було прийня
те так званим Святоюрським колом вищого греко-католицького духовен
ства. Русофільство приваблювало їх слов’янофільською пропагандою; 
спільним суспільно-політичним підґрунтям було протистояння полоніза- 
ційним тенденціям. Яскравими представниками старорусинів були 
Д.Зубрицький, Я.Головацький, Б.Дідицький, М.Качковський, А .Доб- 
рянський, І.Наумович. Н а початку X X  ст. у русофільському середови
щі стали наростати відверто проросійські тенденції (див.: Аркуш а О ., 
М удрий М . Русофільство в Галичині в середині X IX  —  на початку 
X X  ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд / /  Вісник Львівського універ
ситету. Серія історична. —  Львів, 1999. —  Вип. 34. —  С. 231—268; 
Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у гро
мадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у 
X IX  столітті). —  Львів, 2003; Турій О . Галицькі русини між москво
фільством і українством (до питання про так зване “старорусинство”) / /  
Третій Міжнародний конгрес україністів (Харків, 2 6 —29 серпня 
1996 р.). Історія. —  Харків, 1996. —  Ч . І. —  С. 106—112.

с. ЗО ...шукають і находять в  офіціозних сферах Росії не тільки 
моральну, але й “более ощутительную” піддержку... —  йдеться про 
значні субсидії, які отримували москвофіли від “Галицько-руського бла
годійного товариства”, створеного 15 грудня 1902 р. в Петербурзі. 
Детально див.: Москвофільство: Документи і матеріали /  Вступна стат
тя, коментарі та добірка документів О . Сухого. —  Львів, 2001.—  
С. 5 1 -5 5 .

с. 31 ...українське представництво зосталося майже при старому 
складі сеймового представництва... —  вибори до сейму відбулися 
25 лютого 1908 р. Українських депутатів було вибрано 13, з  них —  8 на
ціональних демократів, 3 члени радикальної партії і 2 безпартійних. 
Москвофілів вибрано 9. Останні роки сеймовий “Руський клуб” налічу
вав 14 послів і протидіяв 135 об’єднаним польським послам. Таке спів
відношення активізувало боротьбу за виборчу реформу до сейму. Новий 
виборчий закон, який символізував угоду між українцями і поляками, був
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затверджений лише у лютому 1914 р. Відповідно до нього з  228 манда
тів українським політичним партіям мало належати 62  місця (2 7 /2  % 
сеймових мандатів). Детально див.: Лозинський М ., Охримович В. З  
виборчої статистики Галичини /  /  Студії з поля суспільних наук і ста
тистики. —  Львів, 1910. —  Т . 2. —  С. 75—103; М ихальський Ю . 
Польська суспільність та українське питання в Галичині в період сеймо
вих виборів 1908 р. —  Львів, 1997.

Граф Потоцький заплатив своєю кров'ю  за той вжиток... — 
йдеться про вбивство намісника Галичини А.Потоцького студентом 
М.Січинським 12 квітня 1908 р. (див.: Ввесь світ в українській справі: 
Подія 12-го квітня 1908 року [Відгуки преси на вбивство А.Потоцько
го] /  Упоряд. В.Степанківський, Л.Ю ркевич. —  К., 1908). Цю подію 
М.Грушевський аналізує у своїй статті “Кров” ( Груш евський М . Тво
ри: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 3 6 3 -3 6 7 ) .

...у  віденському парламенті “старорусин Хлибовицкий” розсипа
ється лайками... —  йдеться про одного з  лідерів москвофілів, посла ав
стрійського парламенту М.Глібовицького.

“Славянская семья" —  автор вживає цей термін стосовно членів 
організаційного комітету для підготовки Празького слов’янського з ’їзду, 
створеного у 1907 р. слов’янськими депутатами австрійського парламен
ту: К.Крамаржа (чеха), І.Грібара (словенця) і М.Глібовицького (галиць
кого українця, москвофіла). Першочерговим завданням комітету було на
лагодження контактів з  російськими неославістами. З  26 по 30 травня 
1908 р. у Петербурзі відбувалися наради представників слов’янських на
родів з  метою вироблення засад майбутнього з ’їзду. В нарадах взяли ак
тивну участь поляки, а польське питання стало найважливішим пунктом 
порядку денного і започаткувало польсько-російське примирення (див.: 
М ацевко І. Російський неославізм в оцінці галицьких національних де
мократів (1908—1914) /  /  Вісник Львівського університету. Серія істо
рична. —  Львів, 1999. —  Вип. 34. —  С. 3 09—315).

Я к до речі наспіли тепер капітали, пожертвувані д. Борзен- 
ком... —  йдеться про професора Новоросійського університету, який ще 
в січні 1907 р. пожертвував 100 000 руб. на підготовку майбутнього все
слов’янського з ’їзду.

В оборону книги

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1908. —  4 червня (22 трав
ня). —  №  118. —  С. 1. Підпис: М их. Груш евський. У кінці зазначена 
дата: 1 7 .Ѵ .І 9 0 8 .
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Подається за першодруком.
Стаття присвячена проблемам видавництва й поширення української 

книжки та періодичних видань. Підтримку цієї справи автор вважає на- 
ціональним обов’язком.

с. 52 Недавно прочитав я  статтю в “Раді”, написану з  приводу 
виходу нового видання одної старої наукової книжки... —  йдеться 
про статтю Т.Осадчого “Наукова праця по історії поспільства на Вкраї
ні” (Рада. —  1908. —  21 (8 ) травня. —  С. 1). Автор наголошує на 
важливості перевидання праці О.Лазаревського “Малороссийские поспо- 
литые крестьяне (1648—1783). Историко-юридический очерк по архив
ный источникам”, яка 1866 р. була вперше видрукувана в “Записках 
Черниговского статистического комитета”. Т.Осадчий зазначав: “Ніяким 
побитом не можна було розшукати цієї праці [ . . .] ,  І от на днях в Києві 
клопотами сім’ї покійника і його почитателів-приятелів вийшла в світ оця 
коштовна праця в другім виданні”. Саме ці слова змусили М.Грушевсь- 
кого спростувати твердження автора статті, адже праця О.Лазаревсько- 
го в перекладі українською мовою перевидавалася Н Т Ш  у 1902 р.

Адже ця книжка... ще в р . 1902 видана була по-українськи... — 
йдеться про том серійного видання Н Т Ш  “Руська історична бібліотека” 
(т. 22): Розвідки про селянство на Україні-Руси X V —X V III ст. / [ П е 
реди. М.Грушевського]. —  Львів, 1902. —  Ч. 2. Зміст: Форми селян
ського володіння землею в Західній Руси до половини X V I віку /  
М.Владимирський-Буданов; Пер. Д.Пилинський. Українські посполиті 
(1648—1783): Історично-правничий начерк /  О.Лазаревський; Пер. 
М.Павлик. Перша частина “Розвідок...” вийшла 1901 р. (Т . 21 “Русь
кої історичної бібліотеки”).

...в  видавництві... —  “Історичній бібліотеці“. . .  —  йдеться про 
“Руську історичну бібліотеку”. Задум серійного видання праць з  історії 
України О.Барвіїїський описує у своїх спогадах: “Тим-то задумав я роз
почати видавництво “Руської історичної бібліотеки”, в котрій передовсім 
мали би бути поміїцені систематично уложені історичні розвідки від по
чину Руси аж до найновіїпих часів в перекладах з  московського і поль
ського язика, оскілько відносяться до історії нашого народу” ( Барвінсь- 
кий О. Спомини з мого життя. Частина перша та друга. —  Київ; 
Нью-Йорк, 2004. —  С. 332). У 1886—1892 рр. виходила у Тернопо
лі, з  1893 р. —  у Львові. Редактор і видавець —  О.Барвінський. У 
1894—1904 рр. —  серійне видання Історично-філософічної секції Н Т Ш  
за редакцією О.Барвінського. Загалом вийшло 24 томи монографій та 
розвідок з  історії України (С.Качали, М.Костомарова, Д.Іловайського,



568 КОМ ЕНТАРІ

B. Антоновича, М.Даижевича, І.Линниченка, Я .Шульгина та ін.) в укра
їнських перекладах. Покажчик томів див: Періодичні та серійні видання 
Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1 8 8 5 -1 9 3 9 ). Анотований 
покажчик. —  Львів, 1990. —  С. 4 0 —42. Повний, уточнений бібліогра
фічний опис томів серії див.: Україномовна книга у фондах Національної 
бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798—1923: Бібліографічний 
покажчик. —  К., 2003. —  Т . 1. 1798—1911. Детально про видавництво 
див.: Барвінський О . Спомини з мого життя. Частина перша та друга. —
C. 3 6 6 —376, 439; Л озню к М . “Руська історична бібліотека”: на шляху 
формування національної свідомості українського народу /  /  Записки 
Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. —  Львів, 2002. — 
Вип. 9 /1 0 . —  С. 166—171. У 1906 р. за пропозицією М.Грушевського 
засноване нове серійне видання під назвою “Українсько-руський архів” 
для публікації невиданих матеріалів, архівів і рукописів (див.: Хроніка 
Н Т Ш . —  Львів, 1906. —  Ч . 26. —  С. ІЗ; Там само. —  Ч . 28. — 
С. 6 ). Воно заступило “Руську історичну бібліотеку”.

...навіть видні українські діячі й літерати прикладали своїх рук 
до нього... —  зацікавленість розробленою О.Барвінським програмою 
видавництва виявили видатні діячі Київської Старої громади під час йо
го перебування у Києві 1885 р.: “Сю програму “Руськ[ої] іст[оричної] 
бібліотеки” обговорив я в загальнім начерку з професором] Антонови
чем, а відтак ще спільно з  Кониським, Василем Вовком-Карачевським і 
Житецьким. Треба було, однак, обезпечити собі перекладників. Готов
ність до виладження перекладів заявили передовсім Кониський і Кара- 
чевський, а крім того обіцяли приєднати для сеї роботи Михайла Кома
рова з  Одеси, котрий справді приняв на себе і виконав велику частину 
роботи. З  Галичини прийняв на себе переклад І тому о[тець] Микола 
Михалевич, а монографії д[октора] Шараневича мій брат Осип” ( Бар
вінський О . Спомини з  мого життя. —  С. 3 66—368).

Видавано її в  великім числі примірників і якомога дешевше — 
окремі відомості про наклад, вартість томів та покриття видатків, подані 
самим видавцем О.Барвінським, до певної міри спростовують слова 
М.Грушевського про велику кількість примірників серії: “Потрібні на ви
давництво грошеві засоби сподівався я роздобути дорогою передплати, 
котру я оповістив в наших часописах і окремими відозвами, а крім того 
личне знакомство з власником подільської печатні, Осипом Павловсь- 
ким, дало мені спромогу користуватися значнішим кредитом, поки не 
призбиралася передплата. Таким способом міг я вже протягом 1886 р. 
напечатати в 1000 примірниках 5 томів “Руськ[ої] істор[ичної] бібліоте
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ки”, котрих наклад стояв понад 1600 з. р. (3200 К .). Тим часом перед
плата впливала доволі пиняво і далеко не покривала видатків і тому я 
опісля не провадив печатання вже так поквапно, а вижидав впливу гро
ша з передплати і розпродажі” ( Барвінський О . Спомини з мого жит
тя. —  С. 371).

А ндрій Потоцький про українські відносини з  р . 1659

Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1908. —  26 (13) червня. —  
Ч. 141. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський. У кінці зазначена дата: 17. V.
1908. Я к свідчать записи в щоденнику, М.Грушевський розпочав писати 
статтю 9 червня 1908 р. (Грушевський М. Щоденник 1904-1910 рр. / /  
ЦДІАУК, ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 1 9 2 -1 9 2  зв.).

Подається за першодруком.
У статті М.Грушевський проводить історичні паралелі польсько-ук

раїнських стосунків другої половини X V II ст. та початку X X  ст. Полі
тика його сучасника, намісника Галичини А.Потоцького стосовно укра
їнського руху, русофільства, намічені проросійські настрої перегукувалися 
з основами політики представника роду 250-річної давнини. Приводом 
до написання статті стало вбивство А.Потоцького студентом М.Січин- 
ським 12 квітня 1908 р. (див.: Граф Потоцький убитий / /  Діло. —  
1908. —  13 квітня. —  Ч . 82; Ввесь світ в українській справі: Подія 
12-го квітня 1908 року [Відгуки преси на вбивство А.Потоцького] /  
Упоряд. В.Степанківський, Л.Ю ркевич. —  К., 1908). Ц ю  подію 
М.Грушевський аналізує у своїй статті “Кров”, видрукуваній у травне
вій книзі Л Н В  за 1908 р. ( Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 
2005. —  Т . 2. —  С. 363—367). Історичні сюжети середини X V II ст., 
пов’язані з  ім’ям А.Потоцького, М.Грушевський подає у своїй “Історії 
України-Руси” (т. IX , ч. 1—2).

Час не жде!

Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1908. —  12 грудня (29  лис
топада). —  Ч . 280. —  С. 1. Підпис: М их. Грушевський.

Подається за першодруком.
З а  записами в щоденнику вченого стаття написана 28 листопада 

1908 р. (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 227 зв.). Присвячена проблемам соборнос
ті України, розвою наукових інституцій та видавництв, які сприяють на
ціональному єднанню.
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с. 58 . ..( в статті “Галичина і Україна ”, передрукованій і в 
“Д іл і“) . . .  —  стаття вперше опублікована у журналі: А Н В . —  1906. — 
Т . X X X V I. —  Кн. X II. —  С. 4 8 9 —498; згодом включена автором до 
збірки: 3  біжучої хвилі. Статті й замітки на теми дня 1905—1906 ро
ків. —  К., 1906. —  С. 117—126. Передрукована в газеті: Діло. —
1906. —  15, 16 грудня. Див. також: Грушевський М . Твори: У 50 т. — 
Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 3 7 6 -3 8 2 .

с. 59 ...не полагодженою зістаеться справа великанського ми
та... —  за митним договором між Росією і Австрією з 1 березня 1906 р. 
усі російські видання, що ввозилися з закордону, обкладалися високим 
митом. Цим договором імперський уряд намагався запобігти поширенню 
нелегальної російської літератури, але водночас його дія поширювалася і 
на українські книжки, що друкувалися в Галичині. Детально нові митні 
умови подано у статті М . Грушевського “3  біжучої хвилі: Новий кордон” 
( Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 344— 
347). Для вирішення справи Виділ Н Т Ш  залучав послів австрійського 
парламенту Ю .Романчука та Т.Окуневського, які у 1907 р. подавали 
відповідні внесення, що не дали позитивного результату. Не вирішило 
проблеми і звернення петербурзького адвоката М.Дубяги до Сенату у 
1908 р. Питання про зняття мита порушувалося у 1909 р. на нараді 
представників Н Т Ш , “Просвіти”, Української видавничої спілки, Укра
їнського педагогічного товариства, у 1913 р. на міжнародному конгресі 
книгарів у Будапешті. Я к зазначав дослідник історії Н Т Ш  В.Гнатюк, 
“всі ті заходи ні на що не здавалися і мита не знесено. І навіть теперіш
ні большевицькі власті не знесли сього пережитку царських часів” (див.: 
Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка у Львові (Історичний на
рис першого 50-річчя —  1873—1923). —  Мюнхен; Париж, 1984. — 
С. 9 8 -1 0 3 ) .

Справу сю пригадував не раз —  насамперед М . Грушевський має 
на увазі свою статтю “3  біжучої хвилі: Новий кордон”, написану вже у 
квітні 1906 р. і вміщену в Л Н В  (1906. —  Т . X X X IV . —  Кн. V . — 
С. 380—383). Окрім того, вчений намагався вплинути на вирішення цієї 
справи шляхом особистих зустрічей з  міністерськими чиновниками, чле
нами Державної Думи, науковою громадськістю. Перебуваючи в Петер
бурзі навесні 1906 р., він звернувся до Міністерства торгівлі і фінансів 
з поданням про зміни до договору, проте міністерство відмовило у вирі
шенні справи. 20 червня 1906 р. на засіданні Виділу Н Т Ш  було заслу
хано і “прийнято до відома справоздання М.Грушевського в справі його 
заходів у Петербурзі над знесенням мита на українські книги, висилані 
з  Галичини до Росії” (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1906. —  Ч. 27. —
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С. 2). Про подальші заходи вченого свідчить і лист-відповідь секретаря 
Товариства слов’янської культури у Москві від 2 листопада 1909 р., в 
якому, зокрема, зазначалося: “Честь имею известить Вас, что предложе- 
ния Ваши по школьному украинскому вопросу и об уменьшении пошли
ны на украинские книги были рассмотрены в заседании Правлення О б 
щества славянской культуры 28 октября с. г. При сем Правление 
постановило: [ . . . ]  3. Вопрос об обложений пошлиной желатель
но поднять в печати и для этого просить А.Е.Крымского в ближайшей 
заседании Правлення ознакомиться с положением вопроса” (Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, on. 1, спр. 86, арк. 3 0 —30 зв.).

Здвигнене складками і засобами обох частей України... —  йдеть
ся про фундаторів Товариства, жертводавців з  Наддніпрянщини Є .М и- 
лорадович, М.Жученка, О.Кониського, Д.Пильчикова та галичанина 
С.Качалу.

...дбає про наукові зносини... —  детально про різноманітні форми 
наукових взаємин Н Т Ш  (дослідницька, видавнича, участь у наукових 
конгресах, книгообмін, участь у відзначенні ювілейних дат зарубіжних 
наукових установ тощо) див.: Купчинський О. Дещо про форми та 
напрями наукової і науково-видавничої діяльности Наукового товариства 
ім. Шевченка. 1892—1940 роки (Міжнародний аспект) / /  3  історії 
Наукового товариства імені Шевченка. Збірник доповідей і повідомлень 
наукових сесій і конференцій Н Т Ш  у Львові. —  Львів, 1998. —  
С. 1 6 -2 3 .

...удержуючи навіть книгарню на Україні... —  “Українська кни
гарня Літературно-наукового вістника”, як філія книгарні Н Т Ш  у Львові, 
була відкрита в січні 1908 р., через рік після перенесення до Києва ви
дання самого журналу. Вирішення цієї справи Виділ Товариства доручив 
ще 20 березня 1907 р. М.Грушевському (Хроніка Н Т Ш .— Львів,
1907. —  Ч . 30. —  С. 4). Ц е була друга українська книгарня у Києві: 
на той час тут працювала лише книгарня колишньої редакції “Києвекой 
старины”, пізніше відкрилася книгарня видавничого товариства “Ч ас”. 
Спочатку містилася у приміщенні редакції і контори Л Н В  по вул. П ро
різній, 20; у серпні 1908 р. “винайшла новий, показний льокаль при од
ній з принципіальних улицъ” —  на Володимирській, 28; у серпні 1913 р. 
переїхала на вул. Фундуклеївську, 12. У 1908—1913 рр. книгарнею за
відував Ю .Тищенко-Сірий, який на той час працював у Києві під ім’ям 
П.П.Лаврова. У звітах Н Т Ш  приділялася особлива увага новій філії, 
яка “має, безперечно, немале значіння для розвою сеї галузі нашого про
мислу, а з часом може принести немалий хосен також нашій літературі” 
(Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1908. —  Ч . 33. —  С. 3—4; Там само. —
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Львів, 1909. —  Ч . 37. —  С. 5—6). У 1912 та 1913 роках книгарня 
видала каталоги. М.Грушевський уважно стежив за її роботою, про що 
свідчать його записи в щоденнику від 27 грудня 1912 р. (Ц Д ІА У К , 
ф. 274, on. 1, спр. 3320, арк. 230).

с. 6 0  ...щ оби двом членам його... —  цей сюжет про дозвіл пра
цювати в архівах Росії двом співробітникам (І.Кревецькому і І.Джиджо- 
рі) М.Грушевський майже дослівно повторює у своїй статті “Злобна на
пасть”. Стаття вміщена в цьому томі. Д ив. коментар до  неї.

...се Товариство, що на наукові цілі видає річно понад 50  тне. 
корон? — бюджет Н Т Ш  на 1909 р. становив 69 900 корон. (Хроні
ка Н Т Ш . —  Львів, 1909. —  Ч . 39. —  С. 12).

...воно доробилося аж 18 тис. річної субвенції... —  йдеться про 
дотації, які Н Т Ш  отримувало від Міністерства віросповідань і освіти та 
Галицького сейму. З а  звітами та повідомленнями, що друкувалися у 
“Хроніці Н Т Ш ”, у 1908 р. Міністерство віросповідань і освіти призна
чило Н Т Ш  річну допомогу в сумі 8 000 корон та одноразову на роз
початі видання у сумі 2 000 корон. Галицький сейм виділив 14 000 ко
рон (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1909. —  Ч. 37. —  С. 7; Ч . 38. — 
С. 1 -2 ) .

...аналогічні інституції... дістають понад 100 тис. — за відомостя
ми, наведеними М.Грушевським у 1900 р., Краківська академія отримува
ла з публічних фондів 50 000 золотих ринських, Празька —  40 000 (Гру- 
шевський М . Наукове товаристо імені Шевченка /  /  Груш евський М . 
Твори: У  50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 194). У коронах це 
становило суми близько 100 тис., які називає автор.

...і тільки сього року піднеслася ся дотація... на цілі 2  тис. ко
рон... —  замість традиційних 6 000 корон у 1908 р. Міністерство ві
росповідань і освіти призначило Н Т Ш  річну допомогу в сумі 8 000 ко
рон (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1909. —  Ч. 37. —  С. 5 - 7 ;  Ч . 38. — 
С. 1 -2 ) .

...в  друкарні, що служить головним джерелом видатків на науко
ві цілі Товариства — покриття головних видатків Н Т Ш  відбувалося за 
рахунок прибутків, що давала друкарня (директор К.Беднарський); пе
реплетая (управляючий М .Баран) та книгарня (управляючий А.Дер- 
маль). Див.: Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1909. —  Ч . 37. —  С. 1—8; 
Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка у Л ьвові... —  С. 91— 
98.

Видавнича спілка... —  йдеться про Українсько-руську видавничу 
спілку.
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Д рук книжок через сі мита вона перенесла останніми часами до 
Києва —  окрім Л Н В , з  1907 р. значна частина праць М.Грушевсько- 
го виходила з  “Друкарні П.Барського” в Києві. З  кінцем 1907 р. на 
пропозицію співробітників київської редакції та контори Л Н В  М .Коти
ка та П.Лаврова (Ю .Тищенка-Сірого) видання почали виходити з 
“Друкарні 1-ї Київської друкарської спілки” (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, 
спр. 561, с. 6 —9; лист від 24 листопада 1907 р.). Про ці зміни пише і 
сам М.Грушевський: “[ . . . ]  в Артілі ждуть українських] букв і не почи
нають складати; я сказав доробити у Київі, щоб розпочати. У Барсько- 
го відносини неможливі, тягне, а вибирає гроші і заповідає, що не ви
пустить книжки, поки не заплатимо всього” (Грушевський М. Щоденник 
1904-1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 171;' запис від 
29 грудня 1907 р.). Поширення діяльності Українсько-руської видавни
чої спілки у Києві та відкриття книгарні Л Н В  викликали “стурбованість” 
місцевої влади. У листі від 31 травня 1907 р. співробітник редакції Л Н В  
І.Джиджора повідомляв М.Грушевського, що голова Київського тим
часового комітету в справах друку О.Сидоров «натякав, що справа з 
ЛН-Вістником стоїть “непрочно”, а се не з причини самого журнала, 
проти котрого вони нічого не мають, але головно з причини наміреного 
видання книжок “Спілки” і книгарні [ . . .] .  Повторюю ще раз: самому 
Л Н В , як такому, нічого не грозить. їх тільки непокоїть те, що ми, так 
сказати, відразу з “цілим крамом” переносимося до Київа» (Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 2 0 —20 зв.).

Від двох літ вія  виходить у  К иєві... —  про перенесення Л Н В  до 
Києва та перші роки видання там див.: Гирич /., Панькова С. Публі
цистика Михайла Грушевського на сторінках “Літературно-наукового ві- 
стника” у 1907—1914 роках / /  Груш евський М . Твори: У 50 т. —  
Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. V —X X IV ; Панькова С . “Літературно-на
уковий вістник” —  рупор громадсько-політичної праці Михайла Грушев
ського (1907—1914 рр.) / /  Київ і кияни. Матеріали щорічної науково- 
практичної конференції. —  К., 2005. —  Вип. 4. —  С. 139—157; Тищенко 
(Сірий) Ю . У Києві біля “Літературно-наукового вісника” /  /  Тищенко 
(С ірий) Ю . З  моїх зустрічей. Спогади. —  К ., 1997. —  С. 33—35.

С. 6 0 - 6 1  . .  .число його передплатників на Україні вже зрівняло- 
ся з  числом його передплатників в  Галичині — див. коментар до стат
ті “Pro dom o ”.

Заповняючися белетристичними творами і статтями письменни
ків зарівно а російської і австрійської України... —  див.: Літератур
но-науковий вістник: Покажчик змісту. Том 1—109 (1898—1932) /  
Уклав Б.Ясінський. —  К.; Нью-Йорк, 2000.



574 КОМ ЕНТАРІ

П очатки С ічі

Вперше опублікована у виданні: “Січ”. Альманах в пам’ять 40-х ро
ковин основання т[оварист]ва “Січ” у Відні /  Зібрали і видали: Зенон 
Кузеля і Микола Чайківський. —  Львів, 1908. —  С. 3 —5. Автограф 
статті зберігається в Ц Д ІА У Л  (ф. 834, оп. 1, спр. 106, арк. 1—3).

Подається за першодруком.
Стаття написана на замовлення колишнього голови товариства “Січ”, 

відомого етнолога З.Кузелі. У грудні 1907 р. він повідомляє М.Грушев- 
ського про задум видати збірку (див.: Листи Зенона Кузелі до Михай
ла Грушевського /  Упоряд. В.Наулко, В.Старков. —  Запоріжжя, 
2005. —  С. 37—38), 21 січня 1908 р. від імені редакційного ювілейно
го комітету запрошує історика до співучасті в “Альманасі” як почесного 
члена Товариства (Там само. —  С. 39). Щ е за декілька днів, 28 січня 
1908 р., наполегливо просить: “Кожда дрібничка на кількадесят стрічок, 
яку нам надішлете, буде нам дуже мила і цінна, не кажучи вже про якусь 
більшу статейку. При тій нагоді прошу не забути надіслати нам кліше з 
Вашої фотографії” (Там само. —  С. 43).

У відповідь на запрошення М.Грушевський подає начерк історії ви
никнення Запорозької Січі. Саме в цей час вчений працював над V II то
мом “Історії України-Руси”, і, власне, “Початки Січі” є стислим попу
лярним рефератом перших трьох розділів праці (Пор.: Груш евськии М . 
Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. —  К., 1995. —  Т . VII: Козаць
кі часи —  до р. 1625. —  С. 1—141).

с. 62 ...Лясота... звертає увагу "на дивні, малі... і майже ніко
ли нема від них безпечності” —  пор.: Груш евськии М . Історія Украї
ни-Руси. —  Т . V II. —  С. 55.

...серед скарг черкаських міщан... які позаводили на них ста
рости в 1530-х роках... —  пор.: Груш евськии М . Історія України-Ру
си. —  Т . V II. —  С. 55, 136.

с. 64  В  оповіданні про погоню за татарами Язловецького 
1571 р . ... —  пор.: Грушевськии М . Історія України-Руси. —  Т . VII. — 
С. 136-137 .

...записує польський письменник в 1580-х роках —^пор.: Гру- 
шевський М . Історія України-Руси. —  Т . VII. —  С. 137. Йдеться про 
Бартоша Папроцького (1543—1614), який у своїй праці “Герби польсь
кого лицарства” (1584) описує подорож шляхтича С.Зборовського на 
Запорожжя 1581 р., подає цікаві факти з історії Січі, звичаїв і побуту 
козаків.
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В  1580 р . з'являється в нашім матеріалі назва “козаків січо
вих"... (в дневниках сойму 1585 р .) ... —  пор.: Груш евський М . Істо
рія України-Руси. —  Т . V II. —  С. 139.

Україна, Білорусь, Литва (Ukraine, Weissrussland, Litauen)

Вперше опублікована німецькою мовою у журналі: Ukrainische 
Rundschau (Відень). —  1909. —  №  2. —  С. 4 9 —53. Стаття написана 
7 січня 1909 р. (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  
ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 237 зв.). Передруки: Діло. —
1909. —  9 лютого (27 січня.). —  Ч . 29 (скорочений варіант у перекладі 
українською); Український історик. —  1999. —  Ч . 2 —4. —  С. 162— 
169 (тексти німецькою та українською мовою в перекладі А . Kina та мов
ній редакції Т.Скрипки).

Подається за публікацією в журналі “Український історик”.
Бібліограіфічну замітку про статтю подав В.Дорошенко у виданні: 

З Н Т Ш . —  1910. —  Т . X C V . —  С. 240. У ній він передав головну 
думку автора: «Вказавши на реакційну підоснову ріжного “славянського 
братання” та на відсутність в українців рахунків з  германізмом, шан. 
автор відповідає тим, що кричать про ізольованість українців (через усу
вання їх від того братання), що ізольованість не повинна лякати україн
ців —  раз, а друге, на ділі українці зовсім не ізольовані —  їх союзни
ками природними являються колишні історичні товариші —  Білорусь і 
Литва».

Збережені листи засновника і редактора віденського місячника 
“Ukrainische Rundschau” Володимира Кушніра свідчать про високу оцін
ку публіцистичного пера М.Грушевського та високу честь українських 
часописів мати в числі їх авторів видатного історика і суспільно-політич
ного діяча. Щ е на початку 1906 р., як тільки часопис постав на місці 
“Ruthenische Revue”, молодий журналіст писав: «Бажаючи зробити 
“Ukrainische Rundschau” гідною представницею нашого національного 
життя, я постановив звернутися до визначніших українських письменни
ків і публіцистів, а в першій мірі до провідників нашого наукового руху, 
із зазивом і просьбою, щоби взяли участь у сім видавництві. О т тим то, 
Добродію, звертаюся до Вас із спеціальною гарячою просьбою, не від
мовити участі в “Ukrainische Rundschau”. [...] Вказівки Вспв. Добродія 
мусили би бути для мене неоцінимі, —  надто смію просити отверто о 
статтю» (Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 581, с. 11а—11б). Невідомо, 
чому М.Грушевський не відгукнувся відразу на цю пропозицію, бо, зга
дуючи про неї, В.Кушнір 21 лютого 1908 р. знову звертається до істо
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рика: «Моє головне бажання зводилося до того, щоби Ви, Добродію, 
схотіли присвятити для нашого місячника по кілька годин часу для напи
сання статті хоч два рази в рік. [ . . . ]  Друга моя просьба була така, що
би Ви були ласкаві подати мені вказівок щодо обговорення української 
історії на сторінках “Ukrainische Rundschau” й імена людей з-поміж 
Ваших мучеників, до яких міг би я в тій справі звернутися» (Там само, 
с. 1).

Безпосередньо написанню статті передувала ініціатива М.Грушевсь- 
кого запровадити у виданні “Ukrainische Rundschau” відділ, який би ви
світлював проблеми національного руху в Білорусі та Литві. Вірогідно, 
поштовхом до цієї ініціативи М.Грушевського послужило звернення до 
нього відомого литовського діяча А.Сметони. У своєму листі від 14(1) 
грудня 1908 р. А.Сметона повідомляв про численні національні утиски 
литовців з  боку поляків, просив надіслати адресу журналу “Ruthenische 
Revue”, “що видається у захист русинської народності. Литовці хотіли б 
використати цей орган для з ’ясування польсько-литовських стосунків у 
Литві” (М ицик Ю . З  листів до Михайла Грушевського / /  Український 
історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 493). Підтримувалася думка про 
запропонований відділ, безперечно, і провідниками білоруського руху, 
братами Іваном і Антоном Луцкевичами, з  якими неодноразово зустрі
чався вчений (Ц Д ІА У К , ф. 274, оп. 1, спр. 3320, арк. 228, 231).

Н а подану М.Грушевським ідею про обговорення на сторінках 
“Ukrainische Rundschau” литовських та білоруських справ В.Кушнір 
З січня 1908 р. відповідав: «Подана Вами думка давати в U .R . місце го
лосам литовців і білорусів не сходить мені з  голови і дедалі все більше 
мені подобається. [ . . . ]  Певно, дякуючи Вашому посередництву, дістав я 
вчора з  Вільни протест литовців проти поляків [ . . .] ,  підписаний 13-ма 
провідниками литовського руху для поміщення в U .R . [ . . . ]  Через те ж 
саме прошу Вас, Вш. Добродію, будьте ласкаві обіцяну Вами статю при
слати вже в біжучім місяці, коли можливо —  перед 15 н. ст. січня. Для 
мене, значить для U .R ., мало би дуже велике значіння, коли би Ви, 
Вспв. Добродію, згодилися, щоби Ваша статя появилася наперед в U .R., 
а щойно потім в Л Н В . Се піднесло би вагу “Ukr. Rundschau” ще і в 
очах нашого загалу, а осе мені мусить розходитись. Через те, правду ска
зати, я вже здавна побиваюся за статею до Вас» (Там само, ф. 1235, 
оп. 1, спр. 581, с. 5—6).

П ро особливу увагу до запропонованої проблеми свідчить і розроб
лений М.Грушевським план українсько-білорусько-литовського науково
го конгресу в галузі історії, філології і етнографії, який він подав на за
сіданні Історично-філологічної секції Н Т Ш  8 липня 1908 р.
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Наша школа

Вперше опублікована в журналі: Наша школа. —  1909. —  І—III. —  
С. 1—5. Підпис: М их. Грушевський. У  кінці зазначене місце написання 
та дата: У  Л ьвові. І5 /ІІІЛ 909 . Бібліографічний огляд статті подав В. Д о 
рошенко у виданні: З Н Т Ш . —  1910. —  Т . X C V I. —  С. 227.

Подається за першодруком.
Стаття відкривала перше число науково-педагогічного журналу “Н а

ша школа” —  друкованого органу товариства українських учителів се
редніх та вищих шкіл “Учительська громада”, заснованого 1908 р. Р е 
дактор —  І.Кревецький (див.: П ередирій В. Становлення Львівської 
педа- гогічної преси (друга половина X IX —початок X X  ст.) / /  З б ір 
ник праць Науково-дослідного центру періодики. —  Львів, 2001. —  
Вип. 9. —  С. 2 0 —21). 13 березня 1909 р. М.Грушевський згадує в що
деннику про необхідність написання вступної статті для часопису (Гру
шевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, 
спр. 25, арк. 256). У листі до редактора журналу І.Кревецького вчений 
просив останнього переглянути підготовлену статтю (Рукописи, докумен
ти і матеріали Михайла Грушевського у фондах Ц Д ІА У Л . Каталог /  
Упоряд. О.Мартиненко, ред. Г.Сварник, наук. ред. Я.Дашкевич. —  
Львів, 2005. —  С. 109).

Н а тлі історичного екскурсу розвою і втрат національного шкільниц
тва в Україні X V I—X IX  ст. автор звертає особливу увагу на розвиток 
українських середніх шкіл початку X X  ст., розробляє програму часопи
су “Наша школа”. Детально див.: Баран С. З  поля національної статис
тики галицьких середніх шкіл /  /  Студії з  поля суспільних наук і статис
тики. —  Львів, 1910. —  Т . II. —  С. 107—178; Двадцятьпятьліття 
товариства “Учительська громада“: Ювілейний науковий збірник. —  
Львів, 1935; Кош елева Н . Організації українського вчительства у Схід
ній Галичині в 1881—1914 роках / /  Вісник Львівського університету. Се
рія історична. —  Львів, 1998. —  Вип. 33. —  С. 108—113.

с. 69 Я к утрата національної школи, заміна ї ї  школою чужорід
ною в Х Ѵ І І І - Х І Х  В .... —  див.: Баран С . З  поля національної ста
тистики галицьких середніх шкіл. Матеріали до історії галицько-русько
го шкільництва X V III—X IX  вв. Збірки Іл.Свєнціцького, Ю .Кміта, 
Ст. Томашівського, Ів. Кревецького /  /  Українсько-руський архів. —  
Львів, 1909. —  Т . IV; Матеріали до культурної історії Галицької Руси 
XVIII і X IX  в. /  Зібр. М.Зубрицький, Ю .Кміт, І.Кобилецький, І.Ле- 
вицький, І.Франко / /  Збірник Історично-філософічної секції Н Т Ш . — 
Львів, 1902. —  Т . V .
20 М. Грушевський. т. З
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с. 70 ...автор “Перестороги”. ..  —  йдеться про полемічний трактат 
в обороні православ’я з програмою культурно-освітньої діяльності, на
писаний 1605 або 1606 р. у Львові під назвою “Пересторога зело по
требная на потомные часы православным християном”. Авторство “П е
рестороги” приписують львівському священику А.Вознесенському, 
Ю .Рогатинцеві, І.Борецькому. Вперше опублікована у 1851 р. в “Актах, 
относящихся к истории Западной России” з переданого Д.3убрицьким 
рукопису, що зберігався у бібліотеці Львівської ставропігії.

...де українська людність становить до 70 % ... —  ці ж  відомос
ті, за офіційними даними перепису 1900 р., подає М.Грушевський у 
статті: Із польсько-українських стосунків Галичини (Кілька ілюстрацій до 
питання: автономія обласна чи національно-територіальна) /  /  Груш евсь- 
К И Й  М . Твори: У 50 Т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 4 9 1 -4 9 2 , 507.

...і тільки помноження українських середніх шкіл в  останнім де
сятилітті... —  окрім Академічної гімназії у Львові та гімназії у Пере
мишлі, наприкінці X IX —на початку X X  ст. були відкриті державні 
українські гімназії в Коломиї, Тернополі та Станіславові. У 1906 р. від
криті паралельні утраквістичні класи при польській гімназії в Бережанах, 
у 1908 р. —  в Стрию. Детально див.: Баран С. З  поля національної 
статистики галицьких середніх шкіл /  /  Студії з  поля суспільних наук і 
статистики. —  Львів, 1910. —  Т . II. —  С. 107—178; Груш евський М . 
Із польсько-українських стосунків Галичини / /  Груш евський М . Твори: 
У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 509—520; Курляк І. Україн
ська гімназійна освіта в Галичині (1864—1918). —  Львів, 1997.

с. 71 Заведення науки на українській мові в  народних школах 
української території стало найважнішим постулатом сучасного укра
їнського життя в Росії... —  йдеться про законопроект “О  языке пре- 
подавания в начальних школах местностей с малорусским населением”, 
внесений 37 членами III Державної Думи 29 березня 1908 р., але так і 
не затверджений. Детально див.: Лотоцький О . Сторінки минулого. — 
Варшава, 1934. —  Ч. 3. —  С. 9 4 —102.

...приватні школи останніх літ... — див. коментар до  статті “З а  
рідну ш колу”.

с. 72 ...восени 1908 р . було зав’язане товариство учителів шкіл 
вищих “Учительська громада”... —  перші загальні збори Товариства 
відбулися 1 листопада 1908 р. Збори відкрив посол австрійського пар
ламенту Ю .Романчук. Професор Ю.Стефанович подав звіт організацій
ного комітету, проф. О.Прислопський виголосив реферат про програму 
діяльності Товариства. Головою Виділу “Учительської громади” було об
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рано М.Грушевського. У лютому 1909 р. філії Товариства були відкри
ті в Бережанах та Коломиї. Детально див.: Хроніка / /  Наша школа. —
1909. —  Ч. І—III. —  С. 133-145.

Холмщина (Головні моменти в історії її приналежності)

Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1909. —  19 (6 ) травня. — 
Ч. 107. —  С. 1. Підпис: М .Грушевський. Передрук: Буковина. —
1910. —  Ч. 109. Бібліографічний огляд статті подав В.Дорошенко у ви
данні: З Н Т Ш . —  1910. —  Т . X C IV . —  С. 202.

Подається за першодруком.
Про написання праці М.Грушевський згадує в щоденнику : «[...] на

писав для “Діла” статю про Холмщину» (Грушевський М . Щоденник 
1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 268. Запис 
від 4 —6 травня 1909 р.). Я к зазначав сам автор, в основу статті покла
дено матеріали з історії Холмщини, широко представлені у І—V I томах 
його “Історії України-Руси”. Цей реферат видрукувано напередодні вне
сення урядового законопроекту про виділення Холмщини в окрему гу
бернію на розгляд комісії з  місцевого самоврядування III Державної Д у
ми (19 травня 1909 р.). З  часу цього подання і до часу прийняття закону 
“Про виділення зі складу губерній Царства Польського східних частин 
Люблінської і Сідлецької губерній з  утворенням з них особливої Холм- 
ської губернії” (23 червня 1912 р.) питання Холмщини перебувало на 
вістрі гострих політичних дискусій між різними течіями російського, 
польського та українського суспільно-політичних рухів (див.: Захар - 
чин Н . Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляш- 
шя в російській, польській, українській громадсько-політичній думці 
(1909—1912). Автореф. дис.... канд. іст. наук. —  Львів, 2004; М акар- 
чук С ., Захарчин Н . Ставлення російської й української громадськості 
до проекту створення Холмської губернії в 1909—1912 роках /  /  Вісник 
Львівського університету. Серія історична. —  Львів, 2002. —
Вип. 37. —  Ч. 1. —  С. 3 1 5 -3 2 6 ).

З а рідну школу

Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1910. —  28 (15) травня. —  
Ч. 117. —  С. 1. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.
Стаття написана з  нагоди заснування Крайового шкільного союзу з 

метою координації ф ін а н с у в а н н я , сприяння розвитку діючих та заснуван
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ня нових українських приватних гімназій. Відомості про ініціативи щодо 
заснування союзу М.Грушевський подає у своєму щоденнику: «Був 
Ваньо [Іван Галущинський. —  С .П .] з  Рогатина, просив організувати 
якусь “шкільну раду” для приватних шкіл. Дуже оптимістично розповів 
дав про шкільну акцію рогатинську, казав, що Рог[атин] тільки не по
требує удержавлення, і не потрібне воно, тільки права публічности. По 
полудні “Учит[ельська] громада”, куди запросив я і Ваня, теж говорили 
на сю тему» (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  ЦДІАУК, 
ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 316 зв. Запис від 18 грудня 1909 р.). Чле
нами-засновниками союзу стали Н Т Ш , товариства “Просвіта”, “Руське 
педагогічне товариство”, “Учительська громада”, “Дністер”, Народний 
комітет. Головою був обраний М.Грушевський, секретарем І.Брик. Із за
кликом складати пожертви на фонд “Рідна школа” засновники союзу 
звернулися відозвою «Поклик “Шкільного союзу”», опублікованою у ви
данні: Л Н В . —  1910. —  Т . L. —  Кн. IV. —  С. 2 0 6 -2 0 8 . Записи в 
щоденнику М.Грушевського свідчать про його активну участь у роботі 
союзу.

Проблемам національної школи і зокрема справі заснування приват
них гімназій вчений присвятив низку публіцистичних праць: “Щ о ж да
лі? (В  справі руських гімназій)“; “В справі руських шкіл і руського те
атру”; “Н е даймося!”; “Із польсько-українських стосунків Галичини 
(Кілька ілюстрацій до питання: автономія обласна чи національно-тери
торіальна)” (див.: Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. — 
Т . 1. —  С. 258—269; 2 74—276; 485—527); “Наша школа” (Наша 
школа. —  1909. —  Ч. 1—5; вміщена у цьому томі).

с. 78 Тих шкіл ніколи не матимемо забагато... —  детальні відо
мості про діючі на 1910 р. українські приватні гімназії Галичини (в Ро
гатині, Яворові, Копичинцях та Городенці) подано у статті: М .Г . Укра
їнські приватні гімназії /  /  Ілюстрований народний календар товариства 
“Просвіта” на звичайний рік 1911. —  Львів, 1911. —  С. 195—207. До 
початку Першої світової війни заходами союзу було відкрито приватні 
гімназії в Збаражі, Буську (1910), Долині (1911), Чорткові (1912). 
Загалом наприкінці 1913 р. у цих гімназіях навчалося понад 1500 учнів. 
Окрім цих 8 гімназій під опікою Крайового шкільного союзу перебува
ли також учительські семінарії у Львові та Коломиї. Детально див.: 
Біленький Я . Українські приватні школи в Галичині. —  Львів, 1922; 
Курляк І. Українська гімназійна освіта в Галичині (1864—1918). — 
Львів, 1997.
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Невідклична справа

Вперше опублікована у виданні: З а  український університет у Л ьво
ві (Збірка статей в університетській справі). —  Львів: Видавництво 
“Молода Україна”, 1910. —  С. 7—11. Підпис: М ихайло Груш евський.

Подається за першодруком.
Дату написання статті встановлено за щоденниковим записом авто

ра: “Писав статю в університетських] справах для збірника. Щ ось мені 
здається, що сим [разом] справа може бути виграна, дуже добра пози
ція —  що вони провокують, і взагалі унів[ерситетські] справи на поряд
ку дня” (Гирич /., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського за 
1910 рік / /  Український, історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 107. З а 
пис від 2 березня 1910 р.).

с. 8 0  ...по голосних подіях 1907 р . ... —  див. коментар до  статті 
“Утраквізація чи розділ університету?” та “М еморіал Товариства до  мі
ністра просвіти в справі утворення самостійного українського університе
ту у  Л ьво в і”.

Щ о значить приріст одної катедри, або кількох доцентур, які 
прибули за цей час... —  у 1840—1860 роках у Львівському універси
теті відкрито 4 кафедри: української мови і літератури —  на філософсь
кому факультеті; цивільного права, кримінального права й процесу —  на 
юридичному; пастирського богословія —  на богословському. У 1891 р. 
була відкрита кафедра загальної історії й друга кафедра української мови 
з долученням церковнослов’янської мови й української церковної літера
тури (з 1899 р.) —  на філософському факультеті. Згідно з угодою 
Русько-українського парламентського клубу з прем’єр-міністром Австрії 
М.Беком від 26 жовтня 1907 р. передбачалося відкриття ще двох укра
їнських кафедр (римського права і хімії). Див.: Груш евський М . Із поль
сько-українських стосунків Галичини (Кілька ілюстрацій до питання: 
автономія обласна чи національно-територіальна /  /  Груш евський М . 
Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 4 9 8 —503; Качмар В. З а  
український університет у Львові: Ідея національної вищої школи у сус
пільно-політичному житті галицьких українцю (кінець X IX —початок 
X X  ст.). —  Львів, 1999. —  С. 2 2 -3 2 .

с. 81 ...український університет з  трьох факультетів... —  йдеть
ся про теологічний, юридичний і філософський факультети.

В університетській справі
Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1910. —  1 червня (19 трав

ня). —  №  120. Підпис: М ихайло Грушевський.
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Подається за першодруком.
Стаття належить до циклу публіцистичних виступів М . Грушевського 

в справі самостійного українського університету у Львові, провідником 
якої він був. Д ив. коментар до статті “Утраквізація чи розділ універси
тету?”. Написана в період полагодження справи парламентським шляхом. 
Чутки про підготовку в міністерстві проекту щодо визнання Львівського 
університету винятково польським змусили українських послів виступити 
з протестом. Активізувалися і студенти. Стурбований перспективою но
вих заворушень, віденський парламент почав переговори з українськими 
парламентськими послами. 18 і 27 травня 1910 р. президент міністрів 
барон Бінерт скликав конференцію, на яку запросив К.Левицького і 
О.Колессу та звернувся з проханням заспокоїти студентів. Український 
парламентський клуб послав у Львів делегатів, яким вдалося зупинити 
студентів обіцянкою полагодити справу через парламент. Преса повідом
ляла про підготовку рескрипту про відокремлення українських кафедр. А 
вже рівно через місяць після виходу статті М . Грушевського, 1 липня 
1910 р., студенти зберуться на віче та ухвалять боротися найрадикальні- 
шими способами. В цей день був смертельно поранений А.Коцко, сотні 
українських студентів заарештовано.

Додатком до статті редакція подала коментар заступника голови 
Українського парламентського клубу К.Левицького, який упродовж 
1907—1910 рр. брав безпосередню участь у спробі вирішити справу 
заснування самостійного українського університету парламентським шля
хом:

“Отсих кілька слів проф. Грушевського, призначених під розвагу всіх 
інтересованих, виходить в значній мірі з  нерозуміння справи в тій фор
мі, як еї поставили наші посли парляментарні, хоч університетська спра
ва доволі ясно і докладно була представлена хочби на сторінках Діла. 
Тому, аби не допустити до шкідливого баламучення нашої суспільності в 
університетській справі, уважаю потрібним подати кілька слів пояснення 
до побоювань, висловлених у попередній статті.

Зосібна констатую, що український клюб парламентарний зайняв та
ке становище, що признання польського характеру нинішньому універси
тетові Львівському може наступити аж тоді, коли буде утворений наш 
самостійний українсько-руський університет у Львові. Блудне є, отже, 
впевнювання, мов би наш клюб парляментарний уже вдоволився самою 
обіцянкою цісарського розпорядження.

Так само блудне є твердження, мов би ми згодилися на те, аби ви
лучені українські катедри полишились в комірнім польського універси
тету, так як змагання українського парляментарного клюбу іде до того,
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аби з українських катедр відразу утворено автономне тіло університет
ське.

Вкінці заявляю, що наші посли добре розуміють серйозність своїх зо
бов’язань перед усею суспільностию і перед молодіжию університетською 
та з огляду на вагу справи не злакомляться на якісь тіні уступок, але до
ложатъ усіх заходів, аби створити поважну підойму в культурнім розвою 
українсько-руського народу. Т а  до наших трудних заходів в отсій, пре- 
важній справі, потребуємо довір’я, вирозумілості і щирої розваги усеї на
шої суспільності’’.

З  приводу цього пояснення М.Грушевський направив 13 червня 
(31 травня) 1910 р. до Українського парламентського клубу у Відні на 
ім’я Ю .Романчука листа, в якому назвав коментар К.Левицького “гру
бою відповіддю” ( Кухар В . Листи М.Грушевського з фонду Ю .Роман
чука Ц Д ІА  України у Львові /  /  Український історик. —  2002. —  
Ч. 1 -4 . —  С. 470).

С. 83 . . .може грозити доля професорів італійського університе
ту... —  йдеться про справу італійського правничого факультету, вирі
шення якої ускладнювалося місцем його відкриття. Декілька років пра
цював факультет в Інсбруку, проте італійці домагалися перенесення його 
до найбільшого національно-культурного центру Триєсту, проти чого за
перечували урядові, особливо військові кола. Вони побоювалися напливу 
студентів до важливого прикордонного міста та піднесення змагання за 
відлучення італійської території від Австрії і прилучення до Італійського 
королівства. Проект австрійського уряду про відкриття факультету у Від
ні не знаходив підтримки через бажання італійців мати цю вищу школу 
на власній землі. Прем’єр-міністр Бінерт прагнув заручитися підтримкою 
українських послів, які зі свого боку заявляли, що їх позиція залежатиме 
від справи заснування українського університету.

Ще до реформи “ Просвіти”

Вперше опублікована в газеті: Діло. —  1910. —  25 (12) червня. —  
Ч. 139. —  С. \ —2. Підпис: М.Грушевський.

Подається за першодруком.
Стаття написана з  приводу розгорнутих дискусій щодо реформуван

ня товариства “Просвіта”, внесення змін до його статуту (1891 р., чет
вертого після 1868, 1870, 1877 рр.). Особливе заперечення М .Гру
шевського викликав проект про заміну безпосередньої участі членів 
Товариства в загальних зборах репрезентаційною системою. Дискусії 
щодо зміни статуту “Просвіти” М.Грушевський неодноразово згадує у
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щоденнику, подаючи власне відношення до цієї справи. 19 лютого 1910 р. 
він писав: “Було засід[ання] Шк[ільного] союзу, потім анкети Просвіти 
для зміни Статуту. Виступав я з  критикою, признаючи сей момент невід- 
повідним для відібрання безпосереднього. Дуже енергічно підтримував 
мене Залізняк. Бачинський боронив реформи” ( Гирич /., Тодійчук О. 
Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік /  /  Український історик. — 
2002. —  Ч . 1 -4 . —  С. 106).

с. 84 Автор статті в ч. І35 “Діла ” справедливо вказує на брак 
дискусії... —  йдеться про публікацію: Три проекти статуту тов. “Про
світа” / /  Діло. —  1910. —  21(8) червня. —  №  135. —  С. 2 —3. Стат
тя подана під криптонімом “В .Б .” (ймовірно, Володимир Бачинський).

...проект статуту... тільки недавно опублікований, в  останнім 
числі «Письма з  “Просвіти”»... —  див.: Письмо з Просвіти. —
1910. —  Ч . 5.

Д уж е сильний розвій “Просвіти”... —  детально див.: Гарат Р. 
Діяльність товариства “Просвіта” в Галичині (1868—1921 рр.): Автореф. 
дис. . . .  канд. іст. наук. —  Чернівці, 2004; Л озинський М . Сорок літ 
діяльності “Просвіти” (В  4 0 -літній Ювілей Товариства). —  Львів, 
1908; Нарис історії “Просвіти”. —  Львів; Краків; Париж, 1993.

...а саме: обмеження права членів на участь в житті Товариства 
через заміну безпосередньої участі членів в  загальних зборах систе
мою репрезентаційною —  свою позицію щодо цього положення стату
ту М.Грушевський висловив не лише в статті, але і безпосередньо на за
гальних зборах “Просвіти”, які відбулися невдовзі після виходу статті, 
29 червня 1910 р. Він вважав запропоновану репрезентативну систему 
“неможливою до прийняття”. Свої враження від зборів вчений занотував 
також у щоденнику: “Заг[альні] збори Просвіти в справі зміни Стату
ту, я не хотів дуже експонуватися, але стара ся історія потягла мене і я 
виступив досить різко. Цілий день пройшов властиво в дебаті над сис
темою репрезентаційною; я хотів її вилучити, щоб перейти до інших то
чок, але се внесення не дало під діскусію. Але справа запоролася, а Ка- 
литовський поставив внесення на відложення і так трохи поперепсував. 
Але справа репрезен[тації] збита основно і, мабуть, не встане; справа 
значить скінчена, се мене потішає, бо властиво ціла боротьба була дуже 
мені неприємна” ( Гирич І., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушев
ського за 1910 рік / /  Український історик. —  2002. —  Ч . 1—4. — 
С. 119. Запис від 16 червня 1910 р.). Запропонований проект статуту 
прийнятий не був, новий статут “Просвіти” прийняли лише 7 січня 
1913 р. Детально див.: Протокол надзвичайних загальних зборів Това
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риства “Просвіта” у Львові з дня 29 червня 1910 / /  Письмо з Просві
ти. —  1910. —  Ч . 6 (1 липня). —  С. 163—169; Товариство “Просві
та” у Львові. Статути /  Упоряд., авт. вступ, ст. В.Пащук, наук. ред. 
Ф.Стеблій. —  Львів, 1999.

Українці (У краинцы )

Вперше опублікована у виданні: Формы национального движения в 
современныя государствах. Австро-Венгрия, Россия, Германия /  Под 
ред. А.И.Кастелянского. —  СП б: Изд. тов-ва “Общественная польза”, 
1910. —  С. 152—177; С. 307—333. Праця складається з  двох нарисів 
під спільною назвою. - Перший нарис увійшов до розділу першого 
збірника (Австро-Венгрия), другий —  до розділу другого (Россия. 
Финляндия). Підпис: П роф. М их. Грушевский. Автограф тексту без за 
головка та підпису зберігається в Ц Д ІА У К  (ф. 1235, оп. 1, спр. 173, 
арк. 1—79). При порівнянні автографа з видрукуваним текстом встанов
лено, що авторський варіант був відредагований та скорочений, про що 
свідчать і листи О.Кастелянського до М.Грушевського та записи у що
деннику історика.

Нарис першого розділу збірника під заголовком “Українці в Австро- 
Угорщині” (з  купюрами) передрукований у виданні: Хроніка 2000. —  
1998. —  Вип. 2 3 -2 4 .  —  С. 1 4 7 -164 .

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Я к повідомляє у передмові до видання редактор О.Кастелянський, 

збірник був задуманий у 1907 р. і частина статей до розділів “Австро- 
Венгрия” і “Россия” написані ще у 1908 р. Збережені листи О .Касте
лянського до М.Грушевського дають змогу з ’ясувати концепцію самого 
збірника, відтворити співпрацю редактора і автора, встановити дати на
писання цих двох історико-публіцистичних оглядів.

Нарис до розділу “Россия” під заголовком “Украинство и социаль- 
но-политические проблемы момента” М.Грушевський надіслав ще на по
чатку вересня 1907 р. (Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 520, с. 1). Стат
тя була зредагована та скорочена, що викликало незадоволення автора та 
відповідне пояснення упорядника. Так, 8 жовтня 1908 р., ознайомив
шись із розділом про українців у Росії, О.Кастелянський писав: “[ . . . ]  
статья Ваша получила форму, в некоторых отношениях не совсем соот- 
ветствующую задачам сборника. [ . . . ]  Центром исследования является 
именно проявление политической воли каждой национальности для свое
го национального освобождения: как современные найми (понятно, ее ру- 
ководящие группы) борятся [підкреслення в оригіналі. —  С.П .]  за свои
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национальные права (в самом широком значеним этого понятий), как они 
стремятся регулировать свои отношения между собою и к государству. 
[ . . .]  Исходя из сказанною, Вы согласитесь, что вся постановка темы в 
Вашей статье и ее дальнейшая разработка, как она не интересна сама по 
себе, к сожалению, не совсем подходит к содержанію сборника. Тут речь 
должна быть не об “украинстви”, как отвлеченной национальной идее, аб- 
страктномсоциологическом явлений в его историческом развитии, а долж
ны выдвинуться прежде всего те конкретные факторы и реальные внут- 
ренние силы, которые императивно вызывают это движение. [ .. .]  
Принимая во внимание все вышесказанное, придется в Вашей статье кое- 
что изменить, кое-что выпустить” (Там само, с. 3—8). Він запропонував 
Грушевському доповнити статно відповідно до концепції збірника, чим 
вчений скористався декілька разів після надсилання коректи у січні та 
жовтні 1908 р. Зокрема, 16 жовтня 1908 р. він записав у щоденнику: “Ді
став [..*] статю з Національного] збірника з варварськими купюрами” 
(Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц ДІА У К, ф. 1235, 
оп. 1, спр. 25, арк. 218). Нотатки за наступний день свідчать про зроб
лені доповнення до статті (Там само, арк. 218 зв.).

Н а початку січня 1908 р. О.Кастелянський висловив задоволення, 
що М.Грушевський погодився написати огляд про австрійських україн
ців, оскільки І.Франко відмовився від пропозиції (Там само, спр. 520, с. 2, 
9). Не пізніше березня 1908 р. ця частина була вже написана і направ
лена в редакцію (Там само, с. 13). Огляд був так само скорочений і зре
дагований: “В Вашей статье лишь пришлось кое-что выпустить, главным 
образом те места, которые так или иначе попали в предыдущие главы. 
[ . . .]  Хочу еще заметать, что некоторые сокращенна, изменения или до
полненію я сделал в той или иной статье по части тактических сообоа- 
жений [підкреслення в оригіналі. —  С./7.], принимая во внимание ще
петильность национального чувства и обостренность отношений” .(Там 
само, с. 13; лист від 4 серпня 1908 р.). Наступний лист Кастелянсько- 
го від 31 серпня 1908 р. свідчить про незадоволення Грушевського ско
роченнями і зауваженнями: «Да, наконец, сами изменения в статье Ва
шей не могли Вам дать никакого повода для подобныя незаслуженныя 
обвинений! Если же я упомянул об “изменениях по тактическим зо б р а 
женням”, то это не относится к содержанию по существу [підкреслення 
в оригіналі. —  С .П .], а исключительно к тому или иному выражению 
или различным эпитетам по адресу той или иной партии. Такого рода 
“слова”, по-моему, больше всего содействуют “половине правды”, и я — 
не скрываю —  всегда являюсь их принципиальным врагом» (Там само, 
с. 18; лист від 31 серпня 1908 р.).
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с. 8 7  З а  відомостями останнього офіційного перепису (1900 р .) , 
усього в Галичині налічується українського населення 3 074 449. ~ —
ці ж  дані, посилаючись на офіційні відомості перепису 1900 р. 
(Podnccznik statystyki Galicyi, 1903. —  Т . V II), наводить М.Грушев- 
ський у статті: Із польсько-українських стосунків Галичини (Кілька ілю
страцій до питання: автономія обласна чи національно-територіальна) / /  
Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 491— 
492. Н а початку 1912 р., посилаючись на спеціальні статистичні досліджен
ня 1909—1910-х рр. В.Охримовича, В.Кошового та С.Томашівського, 
історик називає такі цифри українського населення: Галичина —  понад 
3,5 мли; Буковина —  понад 300 тис.; Угорщина —  близько 500 тис. (див.: 
Грушевской М . Украина и украинство /  /  Украинская жизнь. —  1912. — 
№  1. —  С. 16. Стаття увійшла до цього тому).

с. 9 5  Ш кола, яка була в  руках польської “Ради школьней ”. .. —  
йдеться про діяльність “Краєвої шкільної ради”, заснованої 1867 р. 
Детально див.: Баран С. З  поля національної статистики галицьких серед
ніх шкіл /  /  Студії з поля суспільних наук і статистики. —  Львів, 1910. —  
Т. II. —  С. 118-135.

...на руїнах старого консервативного легітимістського “рутенства” 
розвивається з  1860-х років так звана москвофільська течія... —
детально див.: Аркуш а О ., М удрий М . Русофільство в Галичині в сере
дині X IX  —  на початку X X  ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд /  /  
Вісник Львівського університету. Серія історична. —  Львів, 1999. —  
Вип. 34. —  С. 231—268; Москвофільство: Документи і матеріали /  
Вступна стаття, коментарі та добірка документів О.Сухого. —  Львів, 
2001; Сухий О . Від русофільства до москвофільства (російський чинник 
у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців 
у X IX  столітті). —  Львів, 2003; Турій О . Галицькі русини між моск
вофільством і українством (до питання про так зване “старорусинст- 
во”) /  /  Третій Міжнародний конгрес україністів (Харків, 2 6 —29 серп
ня 1996 р.). Історія. —  Харків, 1996. —  Ч. І. —  С. 106—112.

с. 9 8  ...статут 1867 р . ... —  статут прийнятий Галицьким сеймом 
22 червня 1867 р.

с. 9 9  Глава галицької адміністрації, намісник Галичини... —
див.: Аркуш а О . Міхал Бобжинський та українське питання в Галичи
ні /  /  Вісник Львівського університету. Серія історична. —  Львів,
2000. —  Вип. 35— 36. —  С. 168—206; М удрий М . Галицькі намісни
ки в системі українсько-польських взаємин (1849—1914) /  /  Там само. —  
Львів, 1998. —  Вип. 33. —  С. 91-101.
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с. 101 ...всупереч усім законам, до § 19 конституції включно... —
цей параграф австрійської конституції затверджував національну рівно
правність народів Австрії і декларував можливість отримання освіти рід
ною мовою. Відомий політик та історик національних відносин в Австрії 
Р.Ш прінгер (Реннер) розглядав цей параграф лише як провісник рівно
прав’я, а не як реальне рівноправ’я.

...з  українською 4  (тепер 5) —  йдеться про українські державні 
гімназії у Львові, Перемишлі, Коломиї, Тернополі та Станіславові (від
крита 1905 р.). Детально історію відкриття гімназій див.: Г ру ш евсь
кий М . Із польсько-українських стосунків Галичини... —  С. 509—512.

с. 102 ...німецька мова мала поступитися (1871 р .)  викладанню 
“місцевими мовами"... —  йдеться про імператорський рескрипт, який 
відмінив у Львівському університеті викладання німецькою мовою, на
даючи це право лише професорам, які володіли однією з крайових мов, 
українською чи польською.

с. 103 ...соціал-демократична партія —  йдеться про Українську 
соціал-демократичну партію. Детально див.: Левинський В . Селянство і 
соціал-демократія. —  Львів, 1910; П авко А . Посилення впливу політич
них партій Східної Галичини на громадське життя краю в 1900— 
1907 рр. / /  УІЖ . —  2002. —  №  5. —  С. 6 5 -6 7 ;  Петлюра С. Укра
їнська соціал-демократична партія в Австрії. —  К., 1907.

с. 104 Під час останньої виборчої кампанії москвофільські кан
дидати... —  йдеться про вибори до австрійського парламенту 1907 р. 
Співвідношенню виборчих голосів, відданих за українські національні і 
москвофільські партії, присвячено дослідження: Лозинський М ., О хри- 
мович В . З  виборчої статистики Галичини /  /  Студії з поля суспільних 
наук і статистики. —  Львів, 1910. —  Т . 2. — С. 75—103.

с. 106 ...реформа виборчого права, парламентського... —  27 січ
ня 1907 р. цісар санкціонував закон про запровадження загального ви
борчого права при виборах до австрійського парламенту.

с. 108 Протести українського представництва й населення, що 
лунали на багатолюдних мітингах... —  див.: Павко А . Посилення впли
ву політичних партій Східної Галичини на громадське життя краю в 1900— 
1907 рр.

с. 109 ...українське населення могло б при цьому на загальну 
кількість у  204  депутати (за виборами) посилати 34—37 депутатів... —
тут М.Грушевський наводить цифри, які передбачала реформа сеймово
го виборчого права, ініційована і розроблена польськими партіями на по
чатку 1908 р. Ц я реформа прийнята не була. З а  результатами виборів
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до сейму 1908 р., з  149 послів поляків було обрано 127, представників 
українських національних партій —  12. Нову виборчу ординацію і кра
йовий статут Галицький сейм ухвалив лише 14 лютого 1914 р. З  228 
мандатів українським політичним партіям належало 62, що становило
27,2 %.

с. 113 Народне повстання 1668 р . . . .  —  йдеться про антимосков- 
ське повстання в Лівобережній Україні під керівництвом гетьмана І.Брю- 
ховецького у лютому- "березні 1668 р. Метою повстання був розрив 
Московського договору 1663 р. і прийняття протекції Порти.

Українські політики марно робили відчайдушні зусилля... спи
раючись на котрусь із держав-суиерниць — Польщу, Туреччину, 
Ш вецію —  детально'див.: Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська 
держава в міжнародних відносинах 1648—1714 рр. —  К ., 2003.

с. 115 Указ цей... проіснував аж до весни 1906 року — див.: 
Грушевський М . Ганебній пам’яті /  /  Груш евський М . Твори: У 50 т. —  
Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 441—443 (вперше опублікована у виданні: 
Украинский вестник. —  С П б, 1906. —  №  1. —  21 мая.—  С. 3 9 —41); 
Й ого ж. Ганебній пам’яті / /  Україна. —  1926. —  Кн. 4. —  С. 4 6 —51; 
Й ого ж. Знесення указу 1876 р. / /  Груш евський М . Твори: У 50 т. —  
Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 493; До історії указа 1876 року про забо
рону українського письменства / /  Україна. —  1907. —  Т . 2. —  Кн. 2. —  
С. 135—151; Савченко Ф . Заборона українства 1876 року: Д о історії 
г£омадських рухів на Україні 1860—1870 рр. —  Харків—Київ, 1930; 
Й ого ж. Від Валуєвщини до Юзефовщини (ІР  Н БУ В , ф. X , од. зб. 
14694); Найближчі відгуки указа 1876 р. про заборону українського 
письменства / /  Україна. —  1907. —  Т . 2. —  Кн. 3. —  Ч . 1. — 
С. 2 49—268; Чайковський А ., Щ ербак М . З а  законом і над законом. 
З  історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в 
Україні (X IX —початок X X  ст.). —  К., 1996.

с. 116 Тургенев мав усі підстави запропонувати російському 
суспільству збірник перекладних оповідань... Марка Вовчка... — 
“Украинские народные рассказы М арка Вовчка” в перекладі І.Тургенє- 
ва вийшли у Санкт-Петербурзі у 1859 р. До видання увійшли всі 11 опо
відань першої збірки письменниці ( “Народні оповідання”. —  С П б, 
1857). У наступні роки І.Тургенєв видрукував у “Отечественных запис
ках” та“ Русской слове” власні переклади повістей та оповідань Марка 
Вовчка (див.: Комаров М . Бібліографічний покажчик нової української 
літератури (1798—1883 р.) / /  Рада. Український альманах на 1883 
рік. —  К., 1883. —  Ч. 1. —  С. 407).
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с. 117 ...у  1767 р ., під час виборів до комісії укладення... —
йдеться про Уложенну комісію 1767 р. ( “Комісію для укладення нового 
Уложения”), з  якою українські представники різних станів пов’язували 
надії на демократизацію суспільного життя, розширення автономії 
Гетьманщини, відновлення гетьманського уряду тощо. Однак Катерина 
II розпустила цей дорадчий орган як такий, що не виправдав її сподівань. 
Див.: М аксимович Г .А . Выборы и наказы в Малороссии в Законода
тельную комиссию 1767 г. Часть Первая. Выборы и составления 
наказов. —  Нежин, 1917; М ельник Л . Склад депутації від України до 
Комісії по укладанню нового “Уложения” 1767—1768 рр. /  /  УІЖ . — 
1999. —  №  2. —  С. 105-113.

с. 118 ...таємних політичних товариств 1820-х років, що діяли в 
Україні —  йдеться про діяльність Південного товариства декабристів, 
створеного у березні 1821 р. П.Пестелем, О.Юшневським та іншими, та 
Товариства з ’єднаних слов’ян. Детально див.: Баталій Д . Декабристи на 
Україні. —  Харків, 1926; Базилевич В. Декабристи на Київщині. —  К., 
1926; Декабристи на Україні. Збірник праць комісії для дослідів громад
ських течій на Україні. —  К., 1926; Декабристські читання: Збірник 
статей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 180 річ
ниці заснування Південного товариства декабристів. —  К., 2001.

Гурток цей зазнав жорстоких переслідувань.... —  див.: Кирило- 
Мефодіївське товариство: У 3-х т. —  К., 1990; Матеріали до історії Ки- 
рило-Мефодіївського брацтва: признання кирило-мефодіївців /  /  Збірник 
пам’яті Тараса Ш евченка (1814—1914). —  К., 1915.

Д ив. “Устав” і “П равило” братства, опубліковані в  журналі 
“Бы лое”, 1896, II  —  дата 1896 р. —  коректорська помилка. Статут 
Кирило-Мефодіївського товариства (кінець 1845 р. —  1846 р.), помил
ково названий програмою, з деякими неточностями у тексті вперше по
бачив світ у Львові ( Огоновский О . История литературы русской. — 
Львов, 1889. —  Ч. 2. —  С. 750—753). Передрук тотожного докумен
та: Русский архив. —  1893. —  №  7. —  С. 3 99—401. Після револю
ції 1905—1907 рр. окремі дослідники змогли ознайомитися з архівом III 
відділення й матеріалами слідчої справи кирило-мефодіївців. “Устав Сло- 
вянского общества св. Кирила и Мефодия” (без попередніх недоліків), 
прокламації “Брати українці” та “Братья великорусские и поляки” були 
опубліковані у виданні: Былое. —  1906. —  №  2. —  С. 6 6 —67. З го 
дом була опублікована пояснювальна записка В.Білозерського до стату
ту: 3  ідеології Кирило-Мефодіївців —  записка Василя Білозерського / /  
Україна. —  1914. —  Кн. 1. —  С. 7 8 —83. Сучасну публікацію статуту
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з коментарем див. у виданні: Кирило-Мефодїівське товариство: У
з -х т . —  К., 1990. —  Т . 1. —  С. 150-153.

...українські демократи-радикали... —  Українська демократично- 
радикальна партія утворилася наприкінці 1905 р. в результаті злиття 
радикальної і демократичної партій, пізніше на її основі було створене 
Товариство українських поступовців (Т У П ). Коротко історію організації 
М.Грушевський подає у передмові до її програми, опублікованої в Л Н В  
(Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 496).

...галицькі націонал-демократи й радикали... —  йдеться про про
відну українську політичну партію Галичини на поч. X X  ст. —  Україн
ську національно-демократичну партію, утворену на установчому з ’їзді 
26 грудня 1899 р., та'Українську радикальну партію, утворену після роз
колу Русько-української радикальної партії у 1899 р. Детально див.: 
Павко А . Посилення впливу політичних партій Східної Галичини на гро
мадське життя краю в 1900—1907 рр. / /  УІЖ . —  2002. —  №  5. —  
С. 63—79; Петлюра С. Політичні українські партії в Галичині /  /  Украї
на. —  1907. —  Т . 2. —  Кн. 1. —  Ч . 2. —  С. 1 -19 ; Т . 2. —  Кн. 2. — 
Ч. 2. —  С. 37—48; Расевич В. Виникнення та організаційні основи 

Української національно-демократичної партії /  /  Вісник Львівського уні
верситету. Серія історична. —  Львів, 1997. —  Вип. 32. —  С. 119— 130; 
Сухий О . Національна ідея в програмах та діяльності українських політич
них партій Галичини (кінець X IX  —  початок X X  ст). —  Львів, 1998.

...також українські соціал-демократи, народні соціалісти чи со
ціалісти-революціонери — йдеться про Українську соціал-демократич- 
ну робітничу партію, утворену після розколу Революційної української 
партії (Р У П ) у грудні 1905 р., та Українську народну партію, утворену 
1902 р. Див.: Гермайзе О . Нариси з історії революційного руху на Ук
раїні. —  К., 1926. —  Т . 1; Гирич І., Тодійчук О . Листи українських 
соціал-демократів до М . Грушевського /  /  Український археографічний 
щорічник. —  Київ; Нью-Йорк, 2004. —  Нова серія: Вип. 8 /9 .  —  
С. 633—671; Качмар Л . Галичина в політичному житті наддніпрянських 
емігрантів на початку X X  ст. —  Львів, 2002.

с. 122—123 ...спроба польсько-українського порозуміння в  Гали
чині, так звана “угода” 1890 року —  детально див.: Чорновол І. 
Польсько-українська угода 1890—1894 рр. —  Львів, 2000.

с. 123 ...Бєлінський, як відомо, зустрів вождя та пророка нового 
українства Ш евченка... —  йдеться про рецензію В.Бєлінського на 
поему Ш евченка “Гайдамаки” (Отечественные записки. —  1842. — 
№  5) та його висловлювання з  приводу арешту Т.Ш евченка в справі 
Кирило-Мефодіївського братства у листі до П .Анненкова 1847 р.
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с. 124 ...почали у  1870-х роках а того ш арі, на якому захопили 
їх урядові заборони... —  йдеться про діяльність українських громад. 
Детально див.: Палієнко М . Київська Стара Громада у суспільному та на
уковому житті України (Друга половина X IX —початок X X  ст.) / /  Ки
ївська старовина. —  1998. —  №  2. —  С. 4 9 —84; Катренко А . Одесь
ка громада 70—90-х років X IX  ст. / /  Там само. —  С. 84—95; 
Побірченко Н . Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у 
другій половині X IX —на початку X X  століття: У 2-х кн. —  К., 2000. — 
Кн. 1: Київська громада; Кн. 2: Громади Наддніпрянської України.

с. 126 ...питання про кордони польської автономної території... — 
свій погляд на проблему М.Грушевський подає у статті: Польський 
законопроект автономії й українці / /  Рада. —  1907. —  21 квітня. — 
№  94. —  С. 1 (стаття вміщена у цьому томі).

с. 127 ...витворили серед українського населення Холмщ ини і 
Підляшшя значну масу uвпертих уніатів”... —  детально див.: Стоко- 
лос Н . Трагедія уніатів Холмщини і Підляшшя (1875—1905 рр.) / /  
УІЖ . —  2002. —  №  6. —  С. 4 1 -6 0 .

Коли 1905 р . проголосили свободу релігійного визнання... — 
йдеться про царський указ “О б укреплении начал веротерпимости” від 
17 квітня 1905 р. Стурбованість долею “упорствующих” уніатів Холм
щини і Підляшшя та заклик сприяти відновленню конфесійних греко- 
католицьких громад прозвучали 1905 р. у “Отвертому листі до гр[еко]- 
кат[олицьких] ординаріатів і духовенства” М.Грушевського ( Груш ев- 
ський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 4 8 8 —491).

Україна і українство (Украина и украинство)
Вперше надрукована в журналі: Украинская жизнь. —  1912. — 

№  1. —  С. 1128. Підпис: М их. Грушевский.
Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Важливі відомості щодо написання цієї статті містять листи С .П ет

люри до М.Грушевського. Запрошуючи до співробітництва у новоство
рюваному журналі, від імені редакції Симон Васильович писав: “... ре
дакції дуже бажаним було б, щоб Ви першу книжку журналу 
ощасливили своєю статтею. Розмова в цьому напрямку проводилась між 
іншим і в Петербурзі на зібранню пайщиків майбутнього журналу, при 
чому висловлено було бажання, щоб за Вашим підписом уміщено було в 
першому числі статтю на тему Щ о таке Україна? Ся стаття, як ми її ро
зуміємо, повинна в живому нарисі на протязі якихось 8 журнальних сто
рінок подати головне з  того, що повинен знати великоросіянин —  читач 
українського журналу: тут повинно бути трохи і історії, і географії, і етно
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графи і статистики. Ся стаття ввела б нашого читача в курс тих інтере
сів, що їм має на увазі присвятити себе майбутнє видання” ( М узичук О . 
Листи Симона Петлюри до М.Грушевського / /  Український історик. —  
1991—1992. —  Ч. 3 —4, 1—4. —  С. 441. Лист від 22 листопада
1911 р.). З а  тиждень після відповіді М.Грушевського С.Петлюра знову 
повертається до попереднього прохання: «Московські члени редакційно
го Комітету “Украинской жизни” од цілої душі дякують Вам за спочут
тя, висловлене Вами в справі початої справи видання журналу. Але 
одмовитись од думки, що перша книжка “Украинской жизни” не буде 
скрашена Вашою статтею вони не можуть, а для того постановили одсу
нути термін випуску книжки до 20, а в крайньому разі і до 25/1
1912 р., —  тільки б в цій книжці була Ваша стаття» ( М узичук  О. Л ис
ти Симона П етлю ри... —  С. 442. Лист від 28 листопада 1911 р.).

З  національної тематики.
До питання про національно-територіальну автономію 
(На национальные темы.
К вопросу о национально-территориальной автонОмии)

Вперше опублікована в журналі: Русское богатство. —  1913. —  
№  1. —  С. 225—243. Підпис. М их. Грушевский.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Приводом до написання цієї суспільно-політичної пращ М.Грушев

ського стала поява статті діяча єврейського робітничого руху, одного з 
лідерів Бунду В.Медема “К  постановке національного вопроса в Рос- 
сии" (Вестник Европы. —  1912. —  Кн. VIII. —  С. 149—163; Кн. 
IX. —  С. 149—165). Полемізуючи з автором названої статті, М.Гру- 
шевський подає свій погляд на вирішення проблем національно-територі
альної автономії, визначає принципи та завдання національної політики 
для забезпечення прав недержавних народів Росії. Цій темі історик при
святив низку статей, видрукуваних у тижневику “Украинский вест
ник” —  органі української парламентської фракції І Державної Думи. 
Згодом ці статті автор вніс до збірки: Освобождение России и украин
ский вопрос. Статьи и заметки. —  Спб, 1907 ( Груш евський М . Твори: 
У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 3 8 3 -5 3 6 ) .

Публікації статті передувало листування М.Грушевського з  редак
цією. Про це свідчить збережений лист-відповідь редакції “Русского бо
гатства” від 16 жовтня 1912 р. Ц я відповідь свідчить, що історик кате
горично відстоював головні позиції освітлюваної проблеми. «Но, конечно, 
в деталях наши и Ваши мнения могут разойтись, —  могут разойтись
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настолько далеко, что при всей нашей терпимости к мнениям сотрудни- 
ков, и тем более таким, которые “сами за себя отвечают”, печатанье ста
тьи в “Р .б .” может оказаться далеко трудным. Можно предположить и 
большее —  печатание окажется прямо-таки невозможным», —  писав
А.Петрищев (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 86, арк. 12). Лист закін
чувався сподіваннями на порозуміння, про досягнення якого свідчить ви
хід публікації: “Раз мы сходимся в главном —  в отрицательном отноше- 
нии к экстерриториальным национальным автономиям —  то в деталях, 
вероятно, на протяжении тех 12—20 страниц, которые вы любезно пред
лагаете, далеко не разойдемся” (Там само).

С. 1 4 5  ...ц і представники в першій Державній Думі організува
лися в дуже солідну фалангу націоналістів"федералістів... —  йдеть
ся про Союз автономістів, створений з ініціативи І.Бодуена де Куртене 
на з'їзді представників 13 поневолених народів Російської імперії, що від
бувся у Петербурзі в листопаді 1905 р. Його головою був обраний 
О.Р.Лєдницький, заступниками —  І.Ш раг, А.Топчибаши. До складу 
Союзу входило 120 осіб. У І Державній Думі була створена парламент
ська фракція Союзу, в якій активно працювали представники української 
фракції. Після розпуску Думи Союз припинив діяльність (див.: Бодуэн де 
Куртенэ И . П о вопросу об автономии и равноправии национальнос- 
тей /  /  Украинский вестник. —  С П б, 1906. —  №  1. —  С. 26—33; Гру- 
шевський М . Дума і національне питання /  /  Груш евський М . Твори: У 
50 т.: —  Львів, 2 0 0 2 .—  Т . 1. —  С. 359—363; Ш рагИ . О  союзе 
автономистов /  /  Украинский вестник. —  СПб, 1906. —  №  1. — С. 64— 
68; Лотоцький О . Сторінки минулого. —  Варшава, 1934. —  2 8 —36).

с. 1 4 6  ...запекла боротьба навколо питання про відділення К оли- 
щини... —  йдеться про дебати щодо законопроекту “Про виділення зі 
складу Царства Польського східних частин Люблінської та Сідлецької 
губерній та створення з них Холмської губернії” (прийнятий III Держав
ною Думою 26 квітня 1912 р.). Ц і події М.Грушевський висвітлює у 
статтях: “З а  український маслак (В справі Холмщини)” (Грушевський М. 
Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 5 3 6 -5 4 4 ) , “Н а укра
їнські теми. Відлучення Холмщини” (Там само. —  Львів, 2005. — 
Т . 2. —  С. 207—215), “Повернення Холмщини”, “Спустошене життя” 
(статті, видрукувані у 1907 р. у газеті “Рада”, вміщені у цьому томі). 
Детально див.: М акарчук С ., Захарчин Н . Ставлення російської й укра
їнської громадськості до проекту створення Холмської губернії в 
1909—1912 роках /  /  Вісник Львівського університету. Серія історич
на. —  Львів, 2002. —  Вип. 37. —  Ч. І. —  С. 315 -3 2 6 .
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с. 1 4 7  ... відсутністю органу, який би з  особливою готовністю 
надавав свої сторінки статтям з  національного питання... —  такий 
орган був створений з ініціативи російського політичного діяча, депутата 
І Державної Думи, одного з засновників Союзу автономістів Обнінсько- 
го Віктора Петровича. 1 травня 1914 р. вийшов перший номер журналу 
“Народы и области” —  друкованого органу Товариства єднання народ
ностей Росії, заснованого 1909 р. у Москві на засадах колишнього дум
ського Союзу. В.Обнінський став фактичним редактором журналу, про
граму якого детально обговорював у листах до М.Грушевського 
(ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 665; спр. 721, с. 173). Н а його замов
лення М.Грушевський подав до першого числа свою статтю “Очередной 
вопрос” (вміщена у цьому томі). Див.: Петлюра С . Памяти В.П.Обнин- 
ского / /  Украинская жизнь. —  1916. —  №  3. —  С. 5 4 —58.

...у  вигляді збірника “Формы национального движения в  
совремеиных государствах”... —  йдеться про збірник: Формы нацио
нального движения в совремеиных государствах. Австро-Венгрия, Рос- 
сия, Германия /  Под ред. А.И.Кастелянского. —  Спб: Изд. Тов-ва 
“Общественная польза”, 1910. До збірки увійшли два історико-публіцис- 
тичні нариси М.Грушевського під назвою “Украинцы” (Частина пер
ша. — С. 152—177; Частина друга. —  С. 307—330). Нариси увійшли 
до цього тому.

С. 1 4 8  ...яка розвиває погляди, викладені Р.Ш принґером і М е- 
демом у  згаданому збірнику... —  йдеться про статтю Р.Ш принґера 
“Политическая эволюция национальностей в Австро-Венгрии”, яка від
кривала збірник “Формы национального движения в совремеиных госу
дарствах” (с. 3—68) та статтю В.Медема “Национальное движение и 
національные социалистические партии в России” (Ч . III: Германия, 
с. 7 4 7 -7 9 8 ) .

Завдання дня

Вперше опублікована в журналі: Український студент (С П б). —  
1913. —  №  1. —  С. 810. Підпис: М .Груш евський. У кінці зазначені 
місце і дата написання: У  Л ьвові. І4 (2 7 )/ІІ .І9 ІЗ . Передрук під заголов
ком “Студенческая молодежь и украинское возрождение” здійснений у 
виданні: Украинская жизнь. —  1913. —  №  4. —  С. 75—77. Про по
годження з  автором передруку свідчить лист редакції та контори “Ук
раинской жизни” до М.Грушевського від 12 квітня 1913 р.: «Редакція 
“Украинской Ж изни” звертається до Вас з  проханням дозволити умісти
ти в 4-й кн. нашого журналу переклад Вашої статі, уміщеної в ч. 1 “Ук
раїнського студента” на таких же умовах, як і стапо “В балканськім ан
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тракті”. Редакція сподівається, що Ви не відмовите в Вашій згоді» 
(Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 86, арк. 14).

Подається за першодруком.
Стаття присвячена проблемам українського студентства в підросій

ській Україні.

с. 161 ...при м уси ли  цілий р я д  кращ их предст авників проф есор
ських колегій  уступитися з  н и х ... —  йдеться про викладачів російсь
ких університетів, які у 1907 р. запровадили виклади української історії та 
словесності рідною мовою: О.Грушевського (Новоросійський універси
тет), М.Сумцова (Харківський університет). Одночасно А.Лобода роз
почав викладати курс української літератури російською мовою у Київ
ському університеті, О.Єфименко —  курс історії України на Вищих 
жіночих курсах у Петербурзі. Вже у березні 1908 р. згідно з наказом 
міністра народної освіти приват-доцентові Новоросійського університету 
О.С.Грушевському була оголошена догана за українську мову і невдов
зі він був змушений залишити цей навчальний заклад. Припинено укра
їнські виклади і у Харківському університеті.

П оп ередн і р е п р е с ії ви рвали  таку силу академ ічної м олоді... спро
вадивш и ї ї  на заслання, кинувш и на ем іграцію  —  серед українських 
студентів, виключених з університетів підросійської України за політич
ну діяльність та змушених емігрувати насамперед до Галичини, були
B. Винниченко^ В.Дорошенко, М .Залізняк, Б.М артос, М.Меленевський, 
О.Скоропис-Иолтуховський, М.Ткаченко та багато інших. Частина з 
них вступали до Львівського університету, слухали лекції М.Грушевсь- 
кого, співпрацювали з вченим. Детально див.: Качмар Л . Галичина в по
літичному житті наддніпрянських емігрантів на початку X X  ст. — 
Львів, 2002.

Н а  новому шляху
( З  приводу думських виступів з  українського питання)
(Н а  новом пути
(П о поводу думских выступлений по украинскому вопросу))

Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1913. — 
№  7 —8. —  С. 514. Підпис: М .Груш евский . Авторський рукопис (без 
закінчення) зберігається в Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 173, 
арк. 100—126. Напис по правому краю першого аркуша: “В типографию /  
Корректурой прошу не задержать: необходимо послать автору за границу /
C. Петлюра” підтверджує обіцянку, дану Симоном Васильовичем у листі до
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М .Грушевського про надсилання коректи (М узичук О. Листи Симона 
Петлюри до М.Грушевського /  /  Український історик. —  1991—1992. —  
Ч. 3—4, 1—4. —  С. 445). Н а цьому ж  аркуші автограф вченого про пе
регляд коректи.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Стаття написана з приводу української дебати в IV  Державній Думі 

у травні—червні 1913 р. Паралельно цей сюжет М.Грушевський подає у 
статті “Українська дебата”, видрукуваній у Л Н В  ( Груш евський М . Т во
ри: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 223—230). Пропозицію про 
написання цієї статті, як і “Украина и украинство”, подали від імені ре
дакції С.Петлюра та О.Саліковський: «Наша редакція давно вже мала 
на увазі присвятити статтю в одному з ближчих чисел “Украинской ж из
ни” справі виборів до четвертої Державної Думи. Знаючи, що Ви занад
то обтяжені своїми працями, не зважились турбувати Вас проханням да
ти нам статтю на згадану тему. Одначе на останньому зібранні редакції 
ми прийшли до того, що ніхто, як Ви, не зможе виконати завдання: бо 
вже одно ймення, не кажучи вже про зміст, могло б надати статті і на
лежного авторитету, і цікавості. Отож звертаємось до Вас з  проханням 
не одмовити дати нам таку статтю, в якій вияснено було б обов’язки та 
вимоги, що їм мусить задовольняти той, хто ставить свою кандидатуру 
на депутата Державної Думи в українській місцевості. Гарно було б, ко
ли б отся стаття була одержана до 10/ I V  с /р , аби пішла вона до чет
вертої книжки “Укр. Ж .”» ( М узичук О . Листи Симона Петлюри до 
М.Грушевського / /  Український історик. —  1991—1992. —  Ч . З—4, 
1—4. —  С. 445. Лист, датований березнем 1913 р.). А  23 липня 1913 р. 
Симон Петлюра писав: «Рукопись “Н а новом пути” сьогодні одержав, 
так само і листа Вашого. Коректу вишлю» (Там само).

с. 163 Українським дебатам... присвячувалися ґрунтовні статті... —
див.: Белоусенко О. Украинский вопрос в четвертой Думе / /  Украин
ская жизнь. —  1913. —  №  6. —  С. 21—34; Ефремов С . Приказ ж из
ни (К  дебатам в Государственной Думе по украинскому вопросу) /  /  
Там само. —  С. 35—42.

...оратори трьох лівих груп четвертої Думи... —  йдеться про 
фракції трудовиків (голова В.Дзюбинський), кадетів (голова П.М ілю- 
ков) та соціал-демократів (голова М .Чхеїдзе).

...заяву 118-ти... —  йдеться про протест української інтелігенції 
проти заяви члена IV  Думи, активного діяча партії октябристів, нащад
ка гетьманського роду Георгія Васильовича Скоропадського, в якій він 
заперечував існування української мови і української нації. Заява, на



598 КОМ ЕНТАРІ

діслана представникам фракції трудовиків, була опублікована в провідних 
російських газетах, українській щоденній газеті "Рада”, журналі “Украин
ская жизнь” (1913. —  №  6. —  С. 108). Збереглися також листи Ф .М а- 
тушевського від 16 та 21 червня 1913 р. до члена фракції соціал-демокра
тів Г.Петровського з проханням видрукувати її. До листів додано 
машинописний текст протесту та два списки підписів під ним (Ц Д ІА У К , 
ф. 268, оп. 1, спр. 835, арк. 6 7 —69).

...виступом деп[утата] Петровського —  йдеться про промову 
члена соціал-демократичної фракції Г.Петровського щодо офіційної на
ціональної політики Міністерства внутрішніх справ, у якій він від імені 
українського пролетаріату заявив протест проти утисків української мови.

с. 165 “Наш принцип встановлено твердо... хоча б і за
допомогою держави” —  цей витяг з  виступу лідера кадетів П.Мілю- 
кова М.Грушевський дослівно подає зі статті О.Білоусенка “Украинский 
вопрос в четвертой Думе” (с. 28).

с. 166 ...заповіді автономістів-федералістів першої Думи... — 
йдеться про платформу Союзу автономістів, створеного з  ініціативи І.Бо- 
дуена де Куртене на з ’їзді представників 13 поневолених народів Росій
ської імперії, що відбувся у Петербурзі в листопаді 1905 р. У І Держав
ній Думі Союз мав парламентську фракцію, в якій активно працювали 
українці. Програма Союзу була розглянута та затверджена на засіданні 
його фракції 11 травня 1906 р. (див.: Ш раг И . О  союзе автономистов / /  
Украинский вестник. —  С П б, 1906. —  №  1. —  21 мая. —  С. 6 4 — 
68). Основні принципи платформи Союзу подав у своїй статті “О  зре- 
лости и незрелости” М.Грушевський (Там само. —  №  4. —  11 ию- 
ня. —  С. 2 0 3 -2 0 8 ) .

с. 167 . . . “Дніпрові хвилі”, №  9... —  тут М.Грушевський посила
ється на статтю: Палецький Г. П.М.М илюков про- українську справу / /  
Дніпрові хвилі. —  1913. —  №  9 (4 травня). —  С. 155—156. У ній ав
тор повідомляє про дискусію з П.Мілюковим під час його перебування 
у Катеринославі 25—26 квітня 1913 р. з лекціями з національного питан
ня. Зокрема, один з українських діячів заявив: “Н а жаль, українці по
чали розчаровуватися в кадетах як своїх оборонцях. [ . . . ]  Треба нагадати, 
що виступів в українських справах з  боку кадетів було дуже мало, а 
якщо й були, то якісь мляві, а то навіть і образливі для домагань куль
турного розвитку такої численної національности, як українці”. У відпо
відь лідер кадетів зауважив, що “обвинуваченнє партії народної свободи 
в нехтованю українськими інтересами трохи несправедливе, бо партія ви
ступала в обороні українських справ, хоч, нігде правди діти, і не дуже
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часто дійсно через те, що українського питання в його цілому в Держав
ній Думі до цього часу немає”. Він завірив, що партія народної свобо
ди, переконавшись у важливості українського питання, протестуватиме 
проти утисків українського руху.

Літературно*науковий вістник”, ч. V I, с. 544  —  тут М.Гру- 
шевський посилається на огляд С.Черкасенка “З  українського життя”
(ЛН В. —  1913. —  Т . LXIII. —  Кн. VI. —  С. 5 4 4 -5 5 2 ) , в якому ав
тор дослівно повторює за “Дніпровими хвилями” (1913. —  №  9) диску
сію представників української громадськості з лідером кадетів П.Мілюко- 
вим.

Дозволю нагадати це місце української платформи 1906 р . ... —
тут М .Грушевський подає витяг зі своєї пращ “Наши требования”, опуб
лікованої вперше у виданні: Украинский вестник. —  С П б, 1906. —  
18 июня. —  №  5. —  С. 2 67—273 ( Груш евський М . Твори: У 50 т. —  
Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 4 2 5 -4 2 7 ) .

с. 168 Визнаючи невідкладність охорони національних інтересів 
польської народності... ми не бачимо причин виділяти це із 
загального смсладу національного питання... —  цю думку М.Грушев
ський обґрунтовує у своїй статті: Польський законопроект автономії й 
українці / /  Рада. —  1907. —  21 квітня. —  №  94. —  С. 1 (стаття 
вміщена у цьому томі).

Дозволю собі, знову~таки, навести уривок із нашої платфор
ми... —  тут М.Грушевський знову посилається на свою працю “Наши 
требования”.

Перед осінніми зборами академічної молодіжі

Вперше опублікована в журналі: Шляхи (Львів). —  1913. —  Ч. 89 
(1 листопада). —  С. 9 7 —98. Підпис: Проф. М ихайло Груш евський. 
Автограф статті зберігається в Ц Д ІА У К  (ф. 1235, оп. 1, спр. 210, 
арк. 51—64).

Подається за першодруком.
Стаття написана під враженнями дискусій 2-го Всеукраїнського сту

дентського з'їзду, що відбувся у Львові 2 —4 липня 1913 р. (Детально 
див.: Ковалюк Р . Український студентський рух на західних землях 
Х І Х - Х Х  ст. —  Львів, 2001). Проблеми студентської молоді М.Гру- 
шевський розглядає у своїх суспільно-політичних працях: Н а українські 
теми. Батьки і діти (Л Н В. —  1913. —  Т. LXI. —  Кн. III. —  С. 434—441. 
Передрук: Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  
С. 216—222); Злобна напасть (Діло. —  1907. —  14 (1) листопада);
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Завдання дня (Український студент (С П б). —  1913. —  №  1. — 
С. 8 —10); Листи до молоді (Н аш  стяг (Відень). —  1921. —  №  1 (сер
пень). —  С. 15—28). Сам вчений безпосередньо підтримував молодіж
ні студентські організації, 1905 р. був обраний куратором та складав 
пожертви товариству “Академічна поміч”, ініціював та опікувався спору
дженням Академічного дому у Львові.

с. 171 ...на сторінках органу галицької академічної молодіжі... —
часопис “Ш ляхи” (перше число вийшло 1 квітня 1913 р.) —  офіційний 
орган Українського студентського союзу, заснованого після Першого 
конгресу українського студентства у 1909 р. З  квітня 1913 р. до березня 
1914 р. вийшло 13 чисел. “Ш ляхи” не представляли якусь одну політич
ну групу тодішнього доволі строкатого ідеологічно студентства Галичини. 
Часопис ставив за мету зміцнити зв’язок між студентськими організація
ми та молоддю по обидва боки кордону, найглибше і найоб’єктивніше з 
усіх студентських періодичних видань висвітлював просвітню діяльність, 
матеріальне становище українського студентства. Детально див.: Бла
гий В. Українська студентська преса Галичини (60-ті pp. X IX  ст. — 
1914 р.): Історико-бібліографічний огляд / /  Збірник праць Науково-до
слідного центру періодики /  З а  ред. М .Романюка. —  Львів, 1998. — 
Вип. 5. —  С. 4 4 1 -4 4 3 .

От і на сторінках попереднього числа сього органу одмічено... —
наведені факти М.Грушевський подає за публікацією: 0 [с и п ] К[огут]. 
Із Українського Студентського Союза / /  Шляхи (Львів). —  1913. — 
Ч. 7 (15 липня). —  С. 9 5 —97. У наступному числі журналу О.Когут 
подав детальну статистику українського студентства Австрії, яка уточнює 
і доповнює наведені ним раніше факти (Ш ляхи. —  Ч. 8 —9. —
С. 109-111).

с. 172 Десять літ життя галицької академічної молодіжі виповня
ла боротьба за університет —  початок боротьби за створення самостій
ного українського університету був покладений на віче студентів у Льво
ві 1899 р. (див.: Українсько-руський університет: Памяткова книжка 
першого віча студентів українців-русинів всіх вищих шкіл Австрії в спра
ві основання українсько-руського університету /  Зібрав і видав М .Кру- 
шельницький. —  Львів, 1899). Детально перебіг цих змагань див.: Кач- 
мар В. З а  український університет у Львові: Ідея національної вищої 
школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кінець 
X IX —поч. X X  ст.). —  Львів, 1999; Ревера Б . Відображення руху за 
український університет у Львові на сторінках галицької преси (кінець 
X IX —початок X X  ст.) / /  Збірник праць Науково-дослідного центру
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періодики /  З а  ред. М .Романюка. —  Львів, 2001. —  Вип. 9. — 
С. 5 8 -7 4 .

...особливо, коли прийшлося ходити і кланятися, просячи засту- 
пства за жертви... —  йдеться про спробу М.Грушевського допомогти 
своєму учневі і співробітнику М .Залізняку, який разом з іншими учас
никами кривавої сутички у Львівському університеті 1 липня 1910 р. пе
ребував під слідством, відомим як “Процес 101”. У своєму щоденнику за 
1910—1914 рр., збереженому на сьогодні лише в купюрах Київського гу
бернського жандармського управління, історик занотував: “...говорил о 
Зализняке комиссару, чтоб не высылали” (Ц Д ІА У К , ф. 274, оп. 1, 
спр. 3320, арк. 229. Запис від 14 квітня 1911 р.). У своїх листах до 
М.Грушевського М .Залізняк детально інформував професора про пере
біг карного процесу (Там само, ф. 1235, оп. 1, спр. 485, арк. 20—50). 
Вироком львівського трибуналу від 4 липня 1911 р. усі учасники студент
ського руху були засуджені на термін від 14 днів до 3 місяців ув’язнення. 
Микола Залізняк після відбуття покарання (з  1 квітня по 1 липня 1912 р.) 
був депортований за межі Австрії, проживав переважно в Німеччині, 
продовжував співпрацювати з Н Т Ш , заручався підтримкою М.Грушев
ського при спробах вступу до одного з німецьких університетів. У Л ьво
ві оселився з серпня 1913 р. Детально про арешт та висилку М .Заліз- 
няка див.: Качмар Л . Галичина в політичному житті наддніпрянських 
емігрантів на початку X X  століття. —  Львів, 2002. —  С. 6 9 —71.

...і останній, липневий студентський з ’їзд ... —  йдеться про 2-й 
Всеукраїнський студентський з ’їзд, який відбувся у Львові в залі “Н а
родного дому” 2 —4 липня 1913 р. Студентський форум зібрався з наго
ди 40-літнього ювілею літературно-наукової діяльності І.Франка з  метою 
“взаїмного зближення і обговорення становища української молодіжи в 
суспільно-політичнім і культурнім життю рідної нації” (Шляхи. —  
1913. —  Ч . 3—5 (1 червня). —  С. 62). Програма та резолюції з ’їзду 
були опубліковані у виданні: Шляхи. —  1913. —  Ч. 6 (15 липня). — 
С. 80; Ч . 7 (15 липня ). —  С. 81—83. Дискусії та відгуки про з ’їзд 
друкувалися на сторінках української та російської преси (див.: Донцов Д . 
Російська преса про останній з ’їзд / /  Шляхи. —  1913. —  Ч. 8 —9 (1 ли
стопада). —  С. 9 9 —101; Ковалюк Р . Український студентський рух на 
західних землях X IX —X X  ст. —  Львів, 2001).

В обороні правди

Вперше праця вийшла окремим виданням у Львові 10 грудня 1913 р. 
за підписом: Бувш і члени виділу Н аукового товариства ім. Ш евченка
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Осип Роздольський, М ихайло М очульський, д -р  Іван Джиджора. П е
редруковано у найповнішій на сьогодні збірці матеріалів до історії конф
лікту в Н Т Ш  1913 року: Груш евський М . Наша політика /  Упоряд. 
Л.Винар, Є.Пшеничний. —  Нью-Йорк; Дрогобич, 2003. —  С. 186— 
213. У цьому ж  виданні поданий ще більш рідкісний текст брошури “П е
ред загальними зборами Наукового товариства ім. Ш евченка”.

Подається за виданням: Груш евський М . Наша політика /  Упоряд. 
Л.Винар, Є.Пшеничний. —  Нью-Йорк; Дрогобич, 2003. —  С. 186— 
213.

Праця М.Грушевського, написана від третьої особи, стала відповід
дю на анонімну брошуру “Перед загальними зборами Наукового това
риства ім. Ш евченка”, що побачила світ 25 червня 1913 р. Я к свідчить 
збережене листування, вчений ознайомився зі змістом брошури лише піс
ля відкриття загальних зборів 29 червня 1913 р. Незважаючи на сильну 
опозицію, М . Грушевський був обраний головою Н Т Ш , проте того ж 
дня відмовився від цих обов’язків. 24 (11) жовтня 1913 р. він письмово 
підтвердив своє рішення: “Отсим подаю до відомості Хв. Виділу, що я 
складаю з себе уряд голови Товариства і редакцію його видань; C X V I 
том Записок докінчу” (Ц Д ІА У Л , ф. 309, on. 1, спр. 405, арк. 5). З  то
го часу і до січня 1918 р. функції голови Н Т Ш  виконував заступник 
С.Томашівський, який очолив опозицію і був щонайменше ініціатором 
видання згаданої брошури (див.: М ороз М . Матеріали до хронології діяль
носте Наукового товариства ім. Шевченка (1873-1944  роки) / / 3  історії 
Наукового товариства імені Шевченка. Збірник доповідей і повідомлень 
наукових сесій і конференцій Н Т Ш  у Львові. —  Львів, 1997. —  
С. 2 8 6 -2 8 9 ) .

Відправною ж  точкою конфлікту в Н Т Ш  1913 р. стали анонімні 
критичні відгуки в “Ділі” на збірку М.Грушевського “Наша політика” 
(1911). Автором цих статей, оформлених невдовзі у вигляді брошури 
“Наша політика і професор М.Грушевський. Ґльосси до брошури проф. 
М.Грушевського” (Львів, 1911), був той же С.Томашівський, про 
що знали в колах Н Т Ш  як опоненти, так і прихильники М.Грушев
ського.

Питання про авторство обох цих брудних необгрунтованих звинува
чень видатного керманича першої нетитулованої академії наук України 
завжди залишалося в центрі досліджень про конфлікт в Н Т Ш  1913 р. 
(див.: Бортняк Н . Степан Томашівський: до відносин з Михайлом Гру- 
шевським / /  Український історик. —  1996. —  Ч. 1—4 .—  С. 291—296; 
Винар Л . Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Ш ев
ченка: 1892—1930. —  Мюнхен, 1970. —  С. 56—69; Й ого ж. Михайло
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Грушевський і загальні збори Н Т Ш  /  /  Український історик. —  
1984. —  Ч. 1~4. —  С. 6 4 —81; Грицак Я . Конфлікт 1913 року в 
Н Т Ш  / /  Український історик. —  1991-1992. —  Ч . 3 - 4 ;  1 -4 .  —  
С. 319—332; Пшеничний Є . “...Щ адіть цензорського олівця”: до історії 
появи статті С.Томашівського “Наша політика” / /  Український істо
рик. —  1991-1992 . —  Ч . 3 - 4 ;  1 -4 .  —  С. 3 5 2 -3 6 1 ; Й ого  ж. Перед
мова / /  Груш евський М . Наша політика. —  Нью-Йорк; Дрогобич, 
2003. —  С. 6 —24; Чикаленко Є . Щоденник. —  К., 2004. —  Т . І 
(1907-1917). —  С. 2 8 4 -3 0 1 ) .

Проте авторство “В обороні правди” до недавнього часу сумнівів не 
викликало, адже у кінці були чітко виписані імена колишніх членів Ви
ділу Н Т Ш  О.Роздольського, М.Мочульського та І.Джиджори. Виявле
ні на сьогодні документи дають змогу стверджувати, що справжнім ав
тором “В обороні правди” був сам М.Грушевський, хоча за відомих 
обставин змушений написати від 3-ї особи і погодитися на підписи своїх 
прихильників.

Ґрунтовне опрацювання листування М.Грушевського з Є.Чикален- 
ком та І.Джиджорою дає важливі факти щодо задумів М.Грушевського 
підготувати відповідь на звинувачення, участі учнів та співробітників 
Н Т Ш  у її редагуванні. Так, у своєму відомому, неодноразово публіко
ваному листі вченого до Є.Чикаленка, написаному 5 серпня (23 червня) 
1913 р. після виходу “Перед загальними зборами Наукового товариства 
ім. Ш евченка”, йдеться: “В тій гадці, що я вже покінчив і вийшов, зачав я 
брошюру —  не так в відповідь брошюрі. —  бо на анонімну, секретно ви
дану брошюру трудно відповідати (декотрі мої сочувствователі находять, 
що я взагалі непотрібно згадав про неї на зборах —  треба було ігнору
вати, мовляв), —  а хотів пояснити в тій записці свою діяльність в Т [о- 
варист]ві, її мотиви і завдання, і причини виходу. Але коли мене намо
вили не зрікатися зараз, я мусив се відложити. Гадка була така, що 
члени бувшого виділу надрукують брошюру, де відповідять на ріжні ті 
закиди анонім[ної] брошюри, а я —  загальну брошюру, виясняючи свої 
завдання і мотиви діяльності. Але тепер всі в роз’їзді, і побачимо, що 
скаже осінь” ( Тодійчук О . Листи М.С.Грушевського до Є.Х.Чикален- 
ка / /  Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий 
збірник наукових праць. —  К., 2001. —  Вип. 4. Студії на пошану Р у
слана Пирога. —  С. 156). У відповідь Є.Чикаленко радив: «Не вірте 
своїм “сочувствователям”, бо вони втягнуть Вас у боротьбу, самі вони 
занадто дрібні, щоб боролись без Вас. Нехай вони пишуть брошюру в 
оборону Вас за власними підписами, а коли не напишуть, то зрікайтесь.
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[...] Вступати ж  в боротьбу Вам самим —  занизько для Вас; знов кажу, 
що Ви вище всіх головою і повинні так і триматись. Коли “сочувствова- 
телі” мають охоту, нехай боряться, нехай змагаються, але нехай Вас не 
втягують в сю боротьбу, бо в запалі Ви можете зробити помилковий сту
пінь, помилкове слово кинути —  і за його вхопляться, щоб далі обкида
ти Вас болотом» ( Груш евський М . Наша політика /  Упоряд. Л.Винар, 
Є.Пшеничний. —  С. 2 20—221).

Один з офіційних авторів брошури І.Джиджора незадовго до вихо
ду пращ, 25 листопада 1913 р., повідомляв: “3  нашою брошурою спра
ва йде туго, тим більше, що усі наші —  опановані страхом перед шпіон- 
ством противної сторони —  настають на те, щоби брошура появилася по 
змозі перед зборами незадовго, а збори, як чую, відбудуться щойно з 
кінцем грудня” (Там само. —  С. 226). Співставляючи дати листа 
І.Джиджори та виходу “В обороні правди“ (10 грудня 1913 р.), можна 
передбачити, що йдеться про редагування тексту, поданого М.Грушевсь- 
ким, який зважив на гадку своїх галицьких учнів та колег, а не Є.Чика- 
ленка, і взявся до висвітлення своєї діяльності в Н Т Ш .

Однозначну ж  відповідь на питання про авторство “В обороні прав
ди” дають документи слідчої справи М.Грушевського 1914—1915 рр., що 
збереглася в фонді Київського губернського жандармського управління. 
Під час арешту та обшуку вченого 28 листопада 1914 р. були вилучені 
сотні видань, документів, рукописів, листування. Після перегляду частина 
з них була внесена до опису та протоколу №  10 від 7—29 грудня 1914 р., 
як “могущие иметь значение для дела в качестве вещественных доказа- 
тельсге” (Ц Д ІА У К , ф. 274, on. 1, спр. 3320, арк. 2 0 2 -2 0 5 ) . Під №  11 
опису речових доказів значилися брошури “Перед загальними зборами 
Наукового товариства ім. Ш евченка” та “В обороні правди”, а також 
«рукопись на 33 листах, написанная на украинском'наречии, на обложке 
которой имеется наклейка из цветной бумаги с надписью: “Село”» (Там 
само, арк. 203). 10 січня 1915 р. була проведена графологічна експертиза 
зазначеного рукопису, яка дала однозначний висновок, що цей текст напи
саний рукою М.Грушевського (Там само, арк. 207—207 зв.).

Далі добірка брошур “Перед загальними зборами Наукового това
риства ім. Ш евченка” та “В обороні правди”, а також збережений в 
комплексі рукопис були піддані порівняльному текстологічному аналізу, 
результати якого занесені до окремого протоколу №  16 від 12 лютого 
1915 р. (Там само, арк. 236—238). У ньому зазначалося: «Рукопись на 
33-х листах, с наклейкою на обложке из цветной бумаги с надписью 
“Село”, написанная, как видно из протокола экспертизы почерков, ру
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кою профессора Михаила Грушевского, заключает в себе черновик, с не
большими добавленнями или выпусками, брошюры, указанной выше, 
озаглавленной “В обороні правди” и представляет из себя составленные 
профессором Грушевским объяснения на пасквиль, выпущенные затем в 
несколько исправленном и сокращенной виде за подписью Роздольско- 
го, Мочульского и Джиджоры» (Там само).

Скрупульозність жандармських співробітників підтверджує і редак
ційну роботу О.Роздольського, М.Мочульського та І.Джиджори. Так, у 
тому ж  протоколі №  16 від 12 лютого 1915 р. наголошувалося: «Что ка
сается выписки из брошюры “В обороні правди”, со страницы двадцать 
первой, помещенной в настоящем протоколе в пункте №  6, то оказалось, 
что в рукописи, представляющей из себя черновик таковой брошюры “В 
обороні правда”, вышеприведенной записи не имеется и признать Гру- 
шевского автором таковой —  данных не обнаружено» (Там само, 
арк. 236—238 зв.). У даному випадку йдеться про текст: «Хто в своїй і 
головно в чужій (передовсім в російській) пресі написав стільки похваль
них статей про Галичину, хто нарешті проголосив Галичину і утвердив за 
нею назву і значіння “Українського Піємонту”? Широкій публіці невідо
мо, що те все зробив проф. Гр[ушевськи]-й». Залишаючи цей фрагмент, 
виділяємо його курсивом як текст, що був доданий упорядниками брошури.

Незаперечним аргументом щодо авторства М.Грушевського є і його 
власні свідчення під час допитів. Так, у протоколі від 8 лютого 1915 р. 
записано: «Н а странице 17 рукописи моей, относящейся к брошюре “В 
оборони правды”, есть дописки, не напечатанные в брошюре “В оборо
ни правды”, —  что необходимость перенесення некоторых изданий на 
Украину и т. п. выяснялось много между прочим и “перед послами”, т. е. 
в разговорах с депутатами Львовского сейма —  членами Научною то
варищества имени Шевченка» ( М узичук О . Звинувачується в шпигун
стві (Невідомі джерела до біографій* М.С.Грушевського /  /  Архіви Украї
ни. —  1991. —  №  5. —  С. 28).

Н а сьогодні сам рукопис брошури, який би не залишив жодного сум
ніву щодо авторства “В обороні правда”, виявити не вдалося.

с. 175 Б рош ура вийш ла не лиш е анонімно...  —  сучасні дослідни
ки конфлікту в Н Т Ш  1913 р. доходять однозначної думки, що ініціато
ром видання і найвірогідніше автором брошури “Перед загальними збора
ми Наукового товариства ім. Шевченка” був учень М.Грушевського 
С.Томашівський.

...розісл ан а  тільки деяким  кругам  членів Товарист ва... —
М.Грушевський достовірно знав, що одну з таких брошур отримав по
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чесний член Товариства, видавець “Ради” Є.Чикаленко, про що з обу
ренням повідомив вченому у листі від 18 липня 1913 р.: «Такої гнуснос- 
ті я й уявити собі не можу! [ . . .]  Я  не підберу назвиська тому вчинкові, 
не маю слів, щоб ними висловити своє обурення... Я  не знаю, що Ви 
думаєте зробити, а я на Вашім місці плюнув би в морди “братам” гали
чанам і обтряхнув пил з ніг своїх. Вони гірше зробили з Вами як з по
кійним Драгомановим, якого тепер вважають своїм воскресителем» (Гру- 
ш евський М . Наша політика /  Упоряд. Л.Винар, Є.Пшеничний. — 
Нью-Йорк; Дрогобич, 2003. —  С. 219).

. . .поява її  стала відомою вже по отворенні зборів... —  про це 
М.Грушевський повідомляв у листі до Є.Чикаленка від 23 (5) серпня 
1913 р.: «Справа була поведена, крім хамської підлоти, диявольськи ко
варно. Брошюра була розіслана тільки “своїм”, або далеким, що не мог
ли приїхати. М и її не бачили. А ж  під час зборів, на виділі, приніс і по
ложив її на стіл заступник голови. Тому, відкриваючи збори, я згадав 
про її появу і незалежно від змісту —  його я не знав, я зажадав збори 
перервати і вибрати насамперед комісію до розслідження справи. Але 
“опозиція”, бачачи свою більшість, спішила вибрати свій виділ, обурен
ня против такого “приема”, як брошюра, не виявили, і я тоді не пручав
ся й вийшов. І думав, що мене —  хоч і таким жорстоким способом — 
принаймні Господь з Товариством уже окончательно розв’язав» ( Тодій- 
чук О. Листи М.С.Грушевського до Є.Х.Чикаленка. —  С. 156). Див. 
також: М ороз М . Матеріали до хронології діяльности Наукового
товариства ім. Ш евченка (1873—1944 роки). —  С. 2 8 6 —287.

с. 176 ...той Виділ, який складав звіт з  своєї дволітньої діяль
ності на останніх загальних зборах... —  впродовж 1911—1913 рр. 
склад Виділу майже не змінювався. Н а початку 1913 р. до нього входи
ли майже всі члени, обрані 5 червня 1911 р. загальними зборами: М.Гру
шевський (голова та референт наукових видань), Г.Пежанський (заступ
ник голови та технічний референт кам’яниці), В.Гнатюк (секретар), 
І.Джиджора (заступник секретаря), В.Козловський (касир, магазинер, 
референт рахункового діловодства), В.Охримович (контролер), С.Тома- 
шівський (референт друкарні і палітурні), М.Мочульський (референт 
книгарні), О.Роздольський (референт бібліотеки і музею), Ф .Евин 
(референт правових справ), І.Раковський, Ф .Колесса (див.: Хроніка
Н Т Ш . —  Львів, 1911. —  Ч. 49. —  С. 1; 1912. —  Ч. 52. —  С. 1).

...всі ті Виділи, які функціонували в Товаристві, починаючи від 
1902 року... —  склад Виділу, який обирався на загальних зборах Т о
вариства, оголошувався щорічно в “Хроніці”. Там же подавалися зміни, 
які відбувалися впродовж року. Див.: М ороз М . Матеріали до хроноло
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гії діяльносте Наукового товариства ім. Шевченка (1873—1944 роки). — 
С. 2 7 0 -2 8 7 .

...в  актах Т[оварист]ва переховуються звіти незалежної від В и
ділу і голови контрольної комісії... — ці протоколи зберігаються у 
фонді Н Т Ш  (ф. 309) Ц Д ІА У Л  (див.: Центральний державний істо
ричний архів України у Львові. Путівник. —  Львів; Київ, 2001. —  
С. 172—173)4

с. 179 ...Т[оварист]во могло набути нову каменицю і подбати о 
приміщення для музею і бібліотеки... —  рішення про придбання ново
го приміщення по вул.Чарнецького, 24 “при помочі українських фінан
сових інституцій” було прийняте на засіданні Виділу 1 травня 1912 р. 
Ведення цієї справи доручене І.Раковському та Г.Пежанському (Хроні
ка Н Т Ш . —  Львів, 1912. —  Ч. 50. —  С. 2 - 5 ;  Ч . 51. —  С. 1 -2 ) .  
27 червня 1912 р. Товариство прийняло у власність будинок. Згодом 
після ремонтних робіт туди переїхали бібліотека, музей, канцелярія. 
Детально див.: Вуйцик В. З  історії будинків Наукового товариства 
ім. Шевченка у Львові / / 3  історії Наукового товариства імені Ш евчен
ка. Збірник доповідей і повідомлень наукових сесій і конференцій Н Т Ш  
у Львові. —  Львів, 1998. —  С. 250—255; Гнатюк В . Наукове това
риство імені Шевченка у Львові (Історичний нарис першого 50-річчя —  
1873—1923). 2-ге видання. —  Мюнхен; Париж, 1984. —  С. 106—108.

...поставлені на ноги книгарні в Росії... —  справу відкриття філій 
книгарні Н Т Ш  у Києві ( “Українська книгарня Літературно-наукового 
вістника”) 20 березня 1907 р. Виділ доручив М.Грушевському (Хроніка 
Н ТШ . —  Львів, 1907. —  Ч. 30. —  С. 4). 29 січня 1908 р. вчений 
повідомляв, що дозвіл на відкриття книгарні отримав Ф.Красицький 
(Там само. —  Львів, 1908. —  Ч. 33. —  С. 2; Ч. 34. —  С. 2; Ч . 36. —  
С. 1—3). Харківська філія розпочала роботу 1 вересня 1909 р. (Хроніка 
Н ТШ . —  Львів, 1909. —  Ч. 40. —  С. 2). М.Грушевський уважно 
стежив за роботою філій, про що свідчать його записи в щоденнику від 
27 грудня 1912 р., де наведено цифри прибутків всіх українських книга
рень на Наддніпрянщині (Ц Д ІА У К , ф. 274, on. 1, спр. 3320, арк. 230). 1

1 Оскільки під час упорядкування та підготовки тому до друку Центральний 
державний історичний архів України у м.Львові не обслуговував дослідників, 
використати документи фонду Н ТШ  (ф. 309) для коментування окремих сюжетів 
не вдалося. Це стосується насамперед біжучих фінансових рахунків, звітів тощо. 
Тому в основу коментаря праці “В обороні правди” покладено відомості, подані у 
“Хроніці Наукового товариства ім. Шевченка” за 1900—1913 рр. у загальному 
підсумковому вигляді. — Упоряд.
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...довів Т[оварист]во до стадії, в  якій воно здібне стати Акаде
мією... —  М.Грушевський неодноразово підносив цю справу у своїх 
публіцистичних працях: Наукове товариство імені Шевченка /  /  Грушев- 
ський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 188—201; 
Призабута справа / /  Там само. —  Львів, 2005. —  Т . 2. — 
С. 425—429. Детально див.: Дашкевич Я . Михайло Грушевський і почат
ки організації української науки / /  Вісник Академії наук У Р С Р . —
1991. —  №  9. —  С. 5 2 -6 0 .

с. 181 ... “Літ[ературно]-наук[овий]  вістник”, який перейняла від 
Т[оварист]ва Спілка в 1905 році... —  це рішення було ухвалене на 
засіданні Виділу 12 квітня 1905 р. (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1905. — 
Ч. 23. —  С. 3 - 4 ) .

с. 184 Коли проф. Гр[ушевський] публічно... заговорив про сю 
справу... —  йдеться про статтю “Призабута справа”, вперше опубліко
вану у виданні: Л Н В . —  1911. —  Т . LVI. —  Кн. X I. —  С. 285—289 
( Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. — 
С. 4 2 5 -4 2 9 ) .

...свідчить лист академіка Шахматова... —  йдеться про лист ака
деміка Петербурзької академії наук О .О .Шахматова від 20 червня 
1909 р., витяг з якого М.Грушевський подає у своїй праці “Призабута 
справа”: “Вы, конечно, поверите мне, —  когда я говорю с восторгом о 
Вашем, теперь могу сказать нашем, обществе. Мое русское сердце бьет
ся с гордостью при мысли о том, какое великое научное дело соверше
но при скудных средствах и стесненных обстоятельствах нашими собра- 
тиями, руководимыми Вами, в зарубежной Львове. Я  часто говорю, что 
деятельности Товариства может позавидовать любая академия” ( Груш ев
ський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 428). І в ін
ших своїх листах до історика О.Ш ахматов високо цінував діяльність 
Н Т Ш  (див.: М арков В . Листування М.С.Грушевського й О .О .Шахма
това 11  У їж . —  1996. —  №  5. —  С. 103).

...держ авні і краєві субсидії, які дійшли в 1912 р . до висоти 
39 0 0 0  к[орон] —  з них 17 000 корон становили субсидії Галицького 
сейму, 22 000 корон —  Міністерства віросповідань та освіти (Хроніка 
Н Т Ш . —  1912. —  Ч . 53. —  С. 3).

...правительство признало Т[оварист}ву... надзвичайну субси
дію, перш у рату якої в  сумі 50  0 0 0  к[орон] Т[оварист]во одержа
ло в сім році —  йдеться про субсидію, яку Товариство отримало від 
уряду на придбання будинку по вул. Чарнецького, 24, загальна вартість 
якого становила 406 179 корон. Упродовж 8 років міністерство мало ви-
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планувати щорічно 50 000 к[орон]. Перші 250 000 к[орон] надав В.Си- 
миренко як позичку.

...купно камениці за 4 0 0  0 0 0  к[орон]! —  детально див.: Гна- 
тюк В. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. —  С. 107—108.

с. 186 ...всякі сумніви щодо права урядників засідати в Виділі, 
загальні збори 12.V .1909 р . . ..  —  результати дискусії з  цього питан
ня, як її описує М.Грушевський, див.: Хроніка Н Т Ш . —  1909. —  
Ч. 39. —  С. 9.

Статут 1902—1904 р р . ... —  розробка нового Статуту та дискусії 
з приводу реформи Товариства тривали впродовж 1902—1904 рр. До 
статутової комісії входили С.Дністрянський, М .Павлик, В.Шухевич, 
О.Барвінський, І.Верхратський, О.Колесса. Проекти, розроблені С.Дні- 
стрянським та І.Франком, були оприлюднені на Надзвичайних загальних 
зборах 4 квітня 1904 р. З  деякими змінами і поправками пройшов про
ект І.Франка, проте намісництво його не затвердило. 29 червня 1904 р. 
загальні збори ухвалили Статут Н Т Ш , який 25 серпня 1904 р. затвер
дило намісництво ( М ороз М . Матеріали до хронології діяльносте Н ау
кового товариства ім. Шевченка (1873—1944 роки). —  С. 278—281).

с. 187 ...з  маленькою перервою в 1901—1902 рр . ... —  12 лип
ня 1901 р. на засіданні Виділу було зачитано лист М.Грушевського про 
його резиґнацію з посади голови Н Т Ш , Історично-філософічної секції та 
редактора З Н Т Ш . Резиґнацію Виділ не прийняв. Проте всі подальші 
звернення членів Товариства до вченого не вплинули на його рішення. 
17 листопада 1901 р. історик пояснив причини своєї відставки внутрішні
ми непорозуміннями в Товаристві. Солідаризуючись з М.Грушевським, 
з Виділу вийшли І.Франко, В.Гнатюк і С.Томашівський. Стурбовані 
долею Н Т Ш , Б.Грінченко, М.Коцюбинський, І.Ш раг та інші громадські 
діячі Чернігівщини 1 листопада 1901 р. звернулися з письмовим прохан
ням “не покидати роботу в Товаристві, нашій єдиній науковій інституції, 
яка працею таких людей, як Грушевський, Франко, Гнатюк і ті, кого 
вони зуміли з ’єднати круг себе, стала високо на славу й добро рідному 
народові”. Лише 2 лютого 1902 р. Грушевський заявив, що приймає 
вибір на голову Н Т Ш  ( М ороз М . Матеріали до хронології діяльносте 
Наукового товариства ім. Шевченка (1873—1944 роки). —  С. 275— 
278).

...заходи проф. Гр[ушевського] для здобуття більших субвен
цій... —  цю проблему вчений неодноразово підносив у своїх публіцис
тичних працях: Груш евський М . Наукове товариство імені Ш евченка /  /  
Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 188—

21 М. Грушевський, т. З
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сэ

201; Й ого ж. Час не жде! /  /  Діло. —  1908. —  12 грудня (29  листо
пада). —  Ч. 280. —  С. і; Й ого ж. Злобна напасть / /  Діло. — 
1907. —  14 (1) листопада. —  Ч . 246. —  С. 1.

с. 190 ...се цитата із статті проф. Гр[ушевського]  в “Д іл і” з 
1898 р . —  у брошурі “Перед загальними зборами Наукового товари
ства ім. Ш евченка” наводиться витяг зі статті М.Грушевського «Як мене 
спроваджено до Львова (Лист до хв[альної] редакції “Діла”)» ( Гру шев
ський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 117~122).

с. 191 ...в  маю 1902року... —  йдеться про засідання Виділу 15 трав
ня 1902 р., на якому М.Грушевський вніс проект регламенту історично
го фонду, який мав би постати з його гонорарів. Н а наступному засідан
ні, 25 червня 1902 р., вчений заявив, що залишає за собою право внести 
зазначені кошти на рахунок Видавничої спілки (Хроніка Н Т Ш . —
1902. —  Ч . 11. —  С. 2 - 3 ) .

• • t i r  — ft...на видання німецького передовсім перекладу мотори ... —
23 лютого 1903 р. Виділ прийняв до відома, що Грушевський вирішив 
використати фонд з належних йому авторських та редакційних гонорарів 
на видання своєї “Історії України-Руси” німецькою мовою (Хроніка 
Н Т Ш . —  1903. —  Ч. 14. —  С. 3). Видання вийшло 1906 р.

А  от в протоколі того всього нема! —  в дійсності в опублікованих 
протоколах від 15, 25 червня 1902 р. та 23 лютого 1903 р. не вказана 
жодна сума гонорарів М.Грушевського. Цією реплікою вчений хотів під
креслити, що автори брошури були присутні на тих зборах і добре 
обізнані з внутрішніми справами Товариства і його особистими рішення
ми.

с. 198—199 Автори брошури на доказ “ненависті” до Галичини 
не вміють нічого більше навести, крім книжки проф. Гр[ушевсь~ 
кого] “Наша політика” —  після виходу в 1911 р. збірки М.Грушевсь
кого “Наша політика” анонімний автор подав у газеті “Діло”, а згодом 
видав окремою брошурою, “Ґльосси до брошури проф. М.Грушевсько
го” ( Груш евський М . Наша політика /  Упоряд. Л.Винар, Є.Пшенич
ний. —  С. 113—144). Справжнє ім’я автора, С.Томашівського, було ві
доме ще в ті часи, про що свідчать епістолярні джерела.

Нові гасла (Новые лозунги)
Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1914. — 

№  1. —  С. 510. Підпис: М .Груш евский .
Подається за першодруком в перекладі І.Сварника.
Роздуми про загальний стан національного питання та перспективи 

його вирішення навіяні дебатами Всеросійського з ’їзду учителів та діячів



КОМ ЕНТАРІ 611

народної освіти, який відбувся наприкінці грудня 1913 р. в Петербурзі. 
Паралельно цей сюжет М.Грушевський подає у статті “Н а українські те
ми. Нова хвиля”, видрукуваній у Л Н В  у січні 1914 р. ( Груш евський М . 
Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 2 3 5 -2 4 2 ) .

с. 2 0 0  ...на двох петербурзьких заїздах —  йдеться про Перший 
всеросійський з ’їзд учителів та діячів народної освіти, що відбувся у 
Петербурзі 2 4 —26 грудня 1913 р. (див.: Первый всероссийский еьезд 
по народному образованию /  /  Украинская жизнь. —  1914. —  №  1. —  
С. 102—104), та П ’ятий всеросійський з ’їзд зодчих, що відбувся 15— 
21 грудня 1913 р. у Москві (Украинское зодчество на Ѵ-м всероссий- 
ском сьезде зодчих / /  Там само. —  С. 104—106). Українське пред
ставництво на з ’їзді вчителів не було чисельним. З а  попередніми запи
сами від українських губерній було заявлено 524 учасники з загального 
числа 7 000 делегатів. Н а з ’їзді зодчих українські громадські організації 
репрезентував український художній відділ харківського літературно-ху
дожнього гуртка. Гурток організував виставку акварелей С.Васильченка 
та світлин з колекції волинського єпархіального архітектора В.Леонтови- 
ча. З  доповідями “Український архітектурний стиль” та “Про організа
цію дослідження пам’яток української старовини” виступив член відділу 
К./пуков.

с. 201 ...у  головному осередкові національного питання — неро
сійській секції з 'їзд у  вчителів... —  свій погляд на проблеми розвитку 
національної школи на секції висловили 7 представників українського 
шкільництва, з  доповіддю “Народная школа и родной язык на Украине” 
виступив В.Прокопович (Украинская жизнь. —  1914. —  №  3. —  С. 19— 
26; №  4. —  С. 2 7 —33). Н а інших секціях прозвучала доповідь С .Ру- 
сової “О  подготовке народных учителей для инородческих школ”.

Раз добром налите серце

Вперше опублікована в газеті: Рада. —  1914. —  10 (23 квітня). — 
№  80. —  С. 1—2. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.
Замітка написана у зв ’язку зі смертю К .Михальчука (20 (7 ) квітня 

1914 р.). Невдовзі М.Грушевський подав ще один некролог “Костантин 
Михальчук” у журналі: Україна. —  1914. —  Кн. 2. —  С. 5—6. Окрім 
цього некрологи на смерть К. Михальчука та спогади про нього були вмі
щені в інших українських виданнях: Василько А . К.П.Михальчук / /  
Украинская жизнь. —  1914. —  №  4. —  С. 5—8; Вол. Я . Костянтин 
Михальчук (1840—1914). Некролог [Додаток]; Автобіографічна записка
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К.Михальчука / /  З Н Т Ш . —  Львів, 1914. —  Т . С Х Х І. —  С. 2 2 5 -  
240; Дорош енко Д . З  споминів про К .Михальчука /  /  Л Н В . — 
1914. —  Кн. V . —  С. 233—241; Шахматов А .А . Памяти К .П .Михаль
чука / /  Украинская жизнь. —  1914. —  №  4. —  С. 12; Петлюра С. 
Памяти К .П . Михальчука / / Т а м  само. —  С. 20—24. Після смерті вче
ного Українське наукове товариство в Києві видало збірник з посвятою 
“Незабутній пам’яті Костянтина Михальчука”: Фільологічний збірник 
пам’яти К.Михальчука. —  К., 1915. У ньому опубліковано “Огляд на
укових праць К.Михальчука” (Є.Тимченко), мовознавчі праці Ф .Кор- 
ша, В.Перетца, І.Ільницького, М .Возняка, О.Дорошкевича, С.Гаєвсь- 
кого.

с. 2 0 4  Торік ховали Коцюбинського —  на смерть М.Коцюбинсь- 
кого в “Літературно-науковому вістнику” М .Грушевський опублікував не
кролог під назвою “Сумний Великдень” (Л Н В . —  1913. —  Т . LXIII. — 
Кн. V . —  С. 1 9 4 -1 9 8 ) .

Тепер в  Велику суботу провели ми до останнього спочинку Во
лодимира Юстиновича Лозинського —  некролог М.Грушевського 
“П ам’яті Володимира Лозинського” опублікований у виданні: Українсь
кий етнографічний збірник. —  К ., 1914. —  Т . І. —  С. 1—2.

Костянтин Петрович був останній активний член цеї плеяди... — 
про активну участь К.Михальчука в діяльності Київської Старої грома
ди див: П аліенко М . Київська Стара громада у суспільному та науково
му житті України (Друга половина X IX  — початок X X  ст) /  /  Київська 
старовина. —  1998. —  №  2. —  С. 4 9 —84; П обірченко Н .С . Педаго
гічна і просвітницька діяльність українських Громад у другій половині 
X IX  —  на початку X X  століття: У 2-х кн. —  К., 2000. —  Кн. 1. Ки
ївська громада; Ульяновський В. Кость Михальчук та діячі Київської 
“Старої громади” через призму “жіночих спогадів” / /  Архівознавство. 
Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий науковий збірник.—  К.,
2001. —  Вип. 4: Студії на пошану Руслана Пирога. —  С. 428—482.

...в  тих гімназіальних і університетських громадках в 
1850-х рр . . ..  —  під час навчання в Житомирській гімназії (1856— 
1858) К.Михальчук підтримував зв’язки з  польським письменником 
Ю .Крашевським, пробував читати реферати про козаччину українською 
мовою, що дало поліції підстави для його звільнення з  навчального за
кладу (див.: Автобіографічна замітка К.Михальчука / /  Київська старо
вина. —  1994. —  №  6. —  С. 2 9 —32). Вступивши до Університету 
св. Володимира, К.Михальчук разом з В.Антоновичем, Т.Рильським, 
Б .Познанським увійшов до створеного в 1859 р. гуртка хлопоманів
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(детально про цей період див.: П ознанский Б .С . Воспоминания / /  
Украинская жизнь. —  1913. —  №  1. —  С. 25—44; №  2. —  С. 10— 
26; №  3. —  С . 1 5 -2 4 ; №  4. —  С. 2 3 -3 3 ; №  5. —  С. 4 1 -5 1 ; М и-
хальчук К . П . И з украинского былого (К  воспоминаяиям Б.С .П ознан- 
ского) / /  Там само. —  1914. —  №  5 /6 . —  С. 1 3 -2 0 ; №  8 /1 0 . —  
С. 7 0 -8 5 ) .

...взяв на себе досліди над мовою... —  йдеться про праці, в яких 
К.Михальчук обґрунтував самостійність і генезу української мови: Наре- 
чия, поднаречия и говоры Ю жной России, в связи с наречиями Галичи
ны /  /  Труды этнографическо-статистической экспедиции в Ю го-Запад
ный край /  Под ред. П.Чубинского. —  С П б, 1872. —  Т . 7. —  Вып. 2 
(з додатком першої мали діалектів та “Программы для указания особен
ностей местных народних говоров в Ю жной России”); Открытое пись
мо к А .Н .П ьш ину по поводу его статей в “Вестнике Европы” о споре 
между южанами и северянами (1886 р.; опублікована 1909 р. у Києві 
окремою брошурою); Что такое малорусская (южнорусская) речь? —  
К., 1899; Програма про збирання діалектичних одмін української мо
ви. —  К., 1910 (у співавт. з  Є.Тимченком) та ін. Детально про науко
ву спадщину К.Михальчука див.: Ж елєзняк М . “Я  піду іуди, куди піде 
мій народ...” / /  Київська старовина. —  1994. —  №  6. —  С. 24—28; 
Жовтобрюх М .А . Наукова спадщина К.П.Михальчука / /  Мовознавст
во. —  1990. —  №  6. —  С. 59—63; Н іковський А . К.Михальчук як фі
лолог /  /  Л Н В . — 1914. —  Кн. IV. —  С. 76—84; Тимчен-ко Є . Огляд 
наукових праць К.Михальчука / /  Фільологічний збірник пам’яти К .М и
хальчука (Записки Українського наукового товариства у Київі. —  1915. —  
Кн. 14); Ш евельов Ю . Кость Михальчук. —  Вінніпег, 1952; Струмін- 
ський Б . Костянтин Михальчук /  /  125 років Київської української ака
демічної традиції 1861—1986. —  Нью-Йорк, 1993. —  С. 151—162. 
Нові підходи до вивчення наукової спадщини К.Михальчука запропоно
вано В.Ульяновським (див.: Ульяновський В. Кость Михальчук та діячі 
київської “Старої громади” через призму “жіночих спогадів”. —
С. 4 3 8 -4 4 5 ) .

...бухгалтер київського товариства мпивовареииого завода”... —
йдеться про офіційне місце роботи К.Михальчука впродовж 1873— 
1914 рр. на посаді бухгалтера (одночасно секретаря і завідувача конто
рою) Правління Товариства Київського пивовареного заводу. В запро
шенні Товариства зазначалося: “Товарищество Киевского Пивоваренно- 
го завода предлагает Вам у себя должность, состоящую из совокупности 
деятельностей: бухгалтера (согласно акционерному положенню), конт
рольной, корреспонденционной и других дел относящихся к отчетности
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так, чтобы заведование конторой всецело принадлежало Вам” (див: Улья
новський В. Кость Михальчук та діячі київської “Старої громади” через 
призму “жіночих спогадів”. —  С. 437, 477). Перед переїздом до Києва 
працював бухгалтером на цукровому заводі Яхненка і Симиренка у 
м. Городище Черкаського повіту Київської губернії (1869—1873).

...н е  дали  зм оги  навіть одержати університ етського диплом у... — 
навчання на історико-філологічному факультеті Університету св. Володи
мира (1859—1862) К.Михальчук не зміг закінчити через свою політич
ну діяльність. Ц е документально підтверджується його власноручними 
поясненнями та збереженою справою жандармерії від лютого-березня 
1862 р. про поширення у маєтностях матері на хуторі Суслівці (Ж ито
мирщина) та навколишніх селах “малорусских книжечек”, частину яких 
разом з картою “Українці або русини” було вилучено. Матір відкупила 
сина від заслання і він був відправлений під її догляд з  трирічною забо
роною виїзду (детально див.: Ульяновський В. Кость Михальчук та діячі 
київської “Старої громади” через призму “жіночих спогадів”. —  С. 437, 
477).

Чергове питання (Очередной вопрос)
Вперше опублікована в журналі: Народы и области. —  1914. — 

№  1 (1 мая). —  С. 6 —9. Підпис: М их. Грушевский. В кінці зазначені 
місце написання і дата: Киев, апрель 1914.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Стаття відкрила перше число журналу Товариства єднання народ

ностей Росії. Його засновником, автором програми і фактичним редак
тором був відомий російський політичний діяч, публіцист, депутат І Дер
жавної Думи, один із лідерів Союзу автономістів Думи, прихильник 
автономії України В.П.Обнінський (1867—1916). Неодноразово зустрі
чався та листувався з  М.Грушевським. Детально- інформував вченого про 
задум та проблеми видання, діяльність Товариства, заступником якого 
він був. Саме на замовлення В.Обнінського і була написана стаття “Оче
редной вопрос”, про що свідчить його звернення до М.Грушевського: 
“Две большие просьбы: дать статью для №  1 и указать лиц, к которым 
можно было бы обратиться с просьбой о сотрудничестве” (Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, on. 1, спр. 665. с. 14). Свої погляди на вирішення національних 
проблем як перспективи майбутнього розвитку Росії, подані істориком у 
статті, довелося обґрунтовувати і під час допитів у грудні 1914 р. (див.: 
М узичук  О. Звинувачується в шпигунстві... (Невідомі джерела до 
біографії М.С.Грушевського) / /  Архіви України. —  1991. —  №  5. — 
С. 2 5 -2 7 ) .
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Розділ II. З Б ІР К А  С Т А Т Е Й
“П Р О  У К Р А ЇН С Ь К У  М О В У  Й  У К Р А ЇН С Ь К У  С П РА В У : 

С Т А Т Т І Й  З А М ІТ К И ” (1907)

До збірки увійшли статті, вперше видрукувані під назвою “Про мо
ву” (у шести частинах) на сторінках газети “Рада” (1907 р., № №  6 
(9 січня), 8 (11 січня), 31 (7 лютого), 51 (2 березня), 59 (11 березня), 
83 (8 квітня), 89  (15 квітня). Автограф третьої частини циклу “Про мо
ву” (Рада. —  1907. —  №  31) зберігається в Ц Д ІА У Л  (ф. 401, on. 1, 
спр. 44, арк. 5 8 ~ 6 5 ). Там же зберігається авторський ескіз обкладинки 
брошури “Про українську мову і українську справу” (Там само, спр. 49, 
арк. 337) та автограф передмови (там само, спр. 46, арк. 122). Я к свід
чать листи І.Джиджори до М.Грушевського, збірка була видрукувана не 
пізніше 26 червня 1907 р., а 5 липня вже розіслана по книгарнях 
(Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 447, арк. 55, 59 зв.). Передрук збірки 
здійснений у виданні: Великий Українець. Матеріали з життя та діяль
ності М. С. Грушевського. —  К., 1992, С. 18—40.

Подається за збіркою: Про українську мову й українську справу: 
Статті й замітки. —  К., 1907. —  21 с.

Я к зазначає у передмові сам автор, він розглядає проблеми мови не 
лише з погляду філологічних мотивів та аргументів, а насамперед зі ста
новища українського питання взагалі. Тим більше, що саме в цей період 
з ’явилася праця І.Нечуя-Левицького “Сьогочасна часописна мова на 
Україні” (Україна. —  1907. —  Т . 1. —  Кн. 1. —  Част. 1. —  С. 1—49; 
Т. 1. —  Кн. 2. —  Част. 1. —  С. 1 8 3 -2 3 7 ; Т . 1. —  Кн. 3. —  
Част. 1. —  С. 2 80—331), в якій письменник виступив противником га
лицького варіанту української літературної мови та, зокрема, правопису, 
офіційно прийнятого в Галичині 1893 р. (так званої желехівки). Н а за 
хист “галицького” правопису від звинувачень І.Нечуя-Левицького висту
пив І.Франко у своїй рецензії на перший номер журналу “Україна” під 
назвою “Новини нашої літератури” (Л Н В . —  1907. —  Т . X X X V III. —  
Кн. 6. —  С. 506—512) та С.Єфремов у статті “Відгуки з  життя і 
письменства (Щ е  про філологіїо І.Левицького)” (Там само. —  
Т. X X X V III. —  Кн. 5. —  С. 333).

У своєму циклі М.Грушевський не полемізує безпосередньо з І.Н е- 
чуєм-Левицьким, але його статті та їх видання окремою брошурою було 
до певної міри реакцією на публікацію знаного письменника. Про стат
тю І.Нечуя-Левицького в “Україні” М.Грушевському повідомляв учень, 
співробітник київської редакції та контори Л Н В  І.Джиджора у листі від 
2 лютого 1907 р.: «Україна” (журн[ал]) підняла хрестовий похід на Га
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личину, а власне на галицьку мову в виданнях Н[аукового] т[овариства] 
ім. Ш [евченка] і Вид[авничої] спілки. В тій справі власне Іван Семено
вич пише величезну статтю в “Україні”, не знаю чи п[ан] проф. вже 
мають “Укр[аїну]и в себе. Щ ось конечно треба робити, аби тому зара
дити, бо він готов дуже багато публіки відсторонити від наших видань. 
Стаття дуже нетактовно писана» (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 447, 
арк. 23—23 зв.). Вірогідно, саме ці слова стали поштовхом до 
продовження циклу статей про мову. Зокрема, за декілька днів після 
цього листа М.Грушевський занотував у щоденнику: “Я  заїхав до Києва 
добре [ . . . ] .  Приїхавши 6 [лютого] з річами до контори, тут, на куфрі 
сидячи, написав статтю про мову, обдуману в вагоні. Приходили мене 
витати Петлюра, Павловський, Чикаленко. З  статтею пішов до редакції, 
де мене теж як бажаного витали” (Грушевський М . Щоденник 
1904—1910 /  /  ЦДІАУК, ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 142 зв. Запис від 
5—6 лютого 1907 р.). У наступних щоденникових записах знаходимо ві
домості про дати написання інших частин: четверту і п’яту статті вчений 
написав 23—24 лютого 1907 р. у переддень від’їзду з  Києва до Львова, 
шосту —  7 квітня 1907 р., сьому —  8 квітня 1907 р. так само у Києві 
(Там само, арк. 144 зв., арк. 12 зв.—13).

Загострення правописної дискусії спонукало М.Грушевського активі
зувати діяльність “язикової комісії“ Н Т Ш . З червня 1907 р. після три
валої перерви він скликав її засідання, наголосивши на необхідності кро- 
піткої праці над унормуванням українського правопису. Решта засідань 
комісії у 1907 р. проходили також під його головуванням (див.: Гузар О . 
Роль Наукового товариства ім. Шевченка у формуванні єдиного загаль
но-українського правопису. 1900—1929 роки / /  3  історії Наукового 
товариства імені Шевченка. Збірник доповідей і повідомлень наукових 
сесій і конференцій Н Т Ш  у Львові. —  Львів, 1998. —  С. 4 4 —68). 
Про правописні дискусії, які тривали багато років, див. також: Історія 
українського правопису X V I—X X  століття. Хрестоматія /  Упоряд. 
В.Німчук, Н .Пуряєва. —  К., 2004.

с. 2 2 0  ...м о ю  статтю “З а  україн ськи й  м аслак" ... —  стаття впер
ше опублікована в газеті: Рада. —  1907. —  №  2—3. Того ж  року стат
тя була видана окремою брошурою в Києві та в перекладі російською 
мовою у збірнику “Освобождение России и украинский вопрос” (СП б,
1907. —  С. 2 7 8 -2 9 1 ) .

Та на б ід у  я  а  Ш евченка і  в зя в  се слово! Пам'ятаєте: “Кати він 
чанні за  маслак гризут ься зн о ву " ... —  це слова з  поезії Т.Ш евченка 
“Мій Боже милий, знову лихо!”. В останньому академічному виданні цей
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витяг має таку редакцію: “Мужицька кров! Кати вінчані, /  Мов пси 
голодні за маслак, /  Гризуться знову” (Ш евченко Т .Г . Повне зібрання 
творів: У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 2: Поезія 1847-1861. —  С. 303). 
Слово “маслак” Т.Ш евченко використовує також і в поемі “Неофіти”: 
“Гриземося, мов собаки /  З а  маслак смердючий” (Там само. —  
С. 256).

Розділ III.
С Т А Т Т І З  Н А Р О Д Н И Х  Г А З Е Т  
“С Е Л О ” Т А  “З А С ІВ ” (1909 -1912)

Загалом у 76 номерах газети “Село” за 1909—1911 рр. (1909 —  
№  1—17; 1910 —  №  1—50; 1911 —  №  1—9) М.Грушевський опублі
кував 84 статті. У  газеті “Засів” упродовж 1911—1912 рр. з ’явилося ли
ше 6 публікацій історика. Окрім вступних, на сторінках народних газет 
він подав галерею історичних портретів, образи провідників національно
го руху та українського письменства. Перед читачами постала історія 
України через яскраві сюжети визначних подій минулого, серія про істо
ричні міста та пам’ятки України. Про особливу увагу вченого до народ
ного тижневика “Село” свідчить той факт, що у 1909 р. кожне число 
містило дві або три праці вченого; у 1910 р. лише 17 чисел вийшло без 
його публікацій. З а  останні два місяці в газеті (січень-лютий 1911 р.) 
з ’явилося 3 статті, одна з них відкривала рік, в останній М.Грушевський 
сповістив про закриття “Села”.

Відповідно до зазначених сюжетів статті в розділі згруповані в чо
тири тематичні групи: “Вступні та інформаційні статті”, “Історичні порт
рети”, "Історичні міста та пам’ятки України”, “Історичні сюжети”. К ож 
ний підрозділ укладений за хронологічним принципом. Статті з  газети 
“Село”, включені до збірки “Про українську мову і українську школу”, 
не подаються. З а  щоденником М.Грушевського вдалося встановити дати 
написання окремих статей, що відзначено в коментарі. До тому увійшли 
всі ілюстрації, використані М.Грушевським, з  авторськими підписами. 
Вони є невід’ємними елементами публікацій, оскільки здебільшого 
спеціально добиралися самим вченим, про що свідчать посилання на них 
у текстах статей.

Суспільно-політичне спрямування газети “Село” визначали вступні 
статті, автором яких був М.Грушевський. У 1909 р. він подав їх до всіх 
17 номерів. Наступного року 19 чисел з  50-ти відкривали також публі
кації М.Грушевського, присвячені найактуальнішим проблемам тогочас
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ного українського життя: мови, освіти, преси, професійних, громадських 
та просвітніх товариств тощо (з  №  19 за 1910 р. вступні замінила редак
ційна рубрика “З а  тиждень”). Останній рік видання газети розпочався і 
закінчився зверненням її фактичного редактора до своїх читачів. 15 вступ
них статей за 1909—1910 рр. увійшли до збірки “Про українську мову і 
українську школу” (Київ, 1912). Чотири номери “Засіву” за 1911— 
1912 рр. відкривали також пращ М.Грушевського.

Усі вступні, опубліковані в 1909 р., а також у перших двох числах 
за 1910 р., були подані під криптонімом “М .Гр.”, іноді “М .Г .”, одна — 
без підпису. У № №  4 —18, 50 за 1910 р. та № №  1 і 9 за 1911 р. — 
за підписом “М.Грушевський”. Три вспупні “Засіву” були подані без 
підпису, одна —  за підписом “Редакція”. Досліджена традиція відкри
вати числа “Села” працями вченого, його згадки про їх підготовку в що
деннику, зміст збірки “Про українську мову і українську школу”, укла
деної переважно з вступних, мовно-стилістичні особливості текстів стали 
важливими аргументами щодо розкриття криптонімів “М .Гр” та “М.Г." 
Авторство статей, поданих у “Селі” під криптонімами “М .Г-й” ( “Я к жи
веться газетам в Росії”, “Болди”) та “М .Г-ий” ( “Ржищів”), а також в 
обох тижневиках без підпису, встановлене за щоденниковими записами 
та покажчиком: Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка 
Грушевського за 1905—1928 рр. /  Упоряд.: Д.Балика, О.Карпінська, 
Н.Козель, Н.Ципкина. Доповнення В.Дорошенка / /  Ювілейний збірник 
на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського з  нагоди шіст
десятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. —  К.,
1929. —  Т . III.

В С Т У П Н І Т А  ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н І С Т А Т Т І

Д о наших читачів
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  3 вересня. — 

№  1. —  С. 1—2. Без підпису. Стаття написана 29 серпня 1909 р., про 
що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: «Писав статі для “Се
ла” —  вступну і про Шевченка» (Грушевський М. Щоденник
1904-1910  рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. і, спр. 25, арк. 295). 

Подається за першодруком.
Стаття визначала програму та завдання новозаснованого видання.

с. 233 О це зачинаєм о наш у н ародн у газет у... —  право на видан
ня офіційний редактор-видавець тижневика Г.П.Ямпольська отримала з
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канцелярії київського губернатора 6 червня 1909 р. (Детально див.: 
Панькова С. Михайло Грушевський і народна газета “Село” у світлі 
мемуарних та епістолярних джерел /  /  Український історик. — 
2004—2005. —  Ч . 3 —4 /1 . —  С. 25—46). Програма видання, подана 
на затвердження київському губернатору, зберігається в архіві: 
ЦДІА УК, ф. 295, оп. 1, спр. 240, арк. 1 -2 .

В єднанні сила

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  10 вересня. —  
№  2. —  С. 1—2. Підпис: М .Г . Стаття написана між 4 і 5 вересня 
1909 р. (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 297).

Подається за першодруком.

с. 235 Д и ви сь числа в  №  і ,  в  статті “С ільська кооперація на 
В країн і і  в  Р о с ії” —  див.: Григорович М . [Гехтер М .]. Сільська ко
операція в Росії й на Вкраїні /  /  Село. —  1909. —  3 вересня. —  №  1. — 
С. 4.

Д и в . п ро  се статтю в  №  / . . .  —  див.: Григорович М . [Гехтер М .]. 
Як вигідніше селянам продавати свій хліб /  /  Село. —  1909. —  3 ве
ресня. —  №  1. —  С. 14.

...і допис з  Т аран івки ... —  див.: В .С . Допис. С.Таранівка Змієв- 
ського повіту на Харківщині (Прогавили ціну хліба) / /  Село. —  1909. — 
З вересня. —  №  1. —  С. 16.

Століття Фінляндії
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  10 вересня. —  

№  2. —  С. 3. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана між 4 і 5 ве
ресня 1909 р. (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  
Ц ДІА УК, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 297).

Подається за першодруком.
Детально див.: Игельстром А . Финляндия / /  Формы національно

го движения в современных государствах Австро-Венгрия. Россия. Гер- 
мания /  Под ред. А.И.Кастелянского. —  СП б, 1910. —  С. 625—653.

Робітничі товариства

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  17 вересня. — 
№  3. —  С. 1—2. Підпис: М .Г  

Подається за першодруком.
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П ро врожай

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  1 жовтня. — 
№  5. —  С. 3. Підпис: М .Г р. Стаття написана 25 вересня 1909 р. (Гру- 
шевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц ДІАУК, ф. 1235, on. 1, 
спр. 25, арк. 301 зв.).

Подається за першодруком.

П ро робочі спілки

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  8 жовтня. — 
№  6. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р.

Подається за першодруком.

П росвітні товариства і гуртки

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  15 жовтня. — 
№  7. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р. Стаття написана 6 жовтня 1909 р., про 
що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: « [ ...]  написав дві ста
ті для №  7 “Села”» (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  
Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. і ,  спр. 25, арк. 302). У цьому ж  числі була 
опублікована друга згадана стаття “Наші люди з  карпатських сторін”. 

Подається за першодруком.

с. 243  Н аш а дум а, наш а п існ я ... як  Господа слово  —  тут М.Гру
шевський подає витяг з  поезії Т.Ш евченка “До Основ’яненка” (див.: 
Ш евченко Т .Г . Повне зібрання творів: У 12 т. —  К ., 2001. —  Т . 1: 
Поезія 1837 -1847 . —  С. 120).

Д и в. у  №  4 , Я к і читати книжки —  йдеться про публікацію: Сі
рий Ю . Я к  читати книжки / /  Село. —  24 вересня. —  №  4. — 
С. 6 - 7 .

З ак о н  про свободу віри

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  22 жовтня. — 
№  8. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р. Стаття написана 12 жовтня 1909 р. 
(Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, 
оп. 1, спр. 25, арк. 303 зв.).

Подається за першодруком.

Щ е про врож ай

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  29 жовтня. — 
№  9. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р.

Подається за першодруком.
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Палення трупів
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  29 жовтня. —  

№  9. —  С. 7. Підпис: М .Гр.
Подається за першодруком.

Про робітничі товариства
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  12 листопада. —  

№  11. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р. Стаття написана 2 листопада 1909 р., 
про що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: «Написав вступ- 
ну до “Села” з  приводу дебати про професіональні] союзи в Думі» 
(Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, 
on. 1, спр. 25, арк. 308 зв.).

Подається за першодруком.

Про права жінок
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  19 листопада. —  

№  12. —  С. 4. Підпис: М .Г.
Подається за першодруком.

Убожіє край!
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  3 грудня. —  

№  14. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р.
Подається за першодруком.

Тіснота товариствам
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  10 грудня. — 

№  15. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р.
Подається за першодруком.

с. 254 Писали ми недавно (в  №  11) про запитання в Держав
ній Д у м і... —  див.: Груш евський М . Про робітничі товариства / /  С е
ло. —  1909. —  №  11. —  С. 1 -3 .

Н а свята

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  24 грудня. — 
№  17. —  С. 2. Підпис: М .Гр.

Подається за першодруком.

с. 255 ...Н ім и м  отверзуться уст а... В еселим  птаством оживуть —
тут М.Грушевський подає витяг з  поезії Т.Ш евченка “Ісаія. Глава 35”
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(див.: Ш евченко Т .Г . Повне зібрання творів: У 12 т. —  К., 2001. — 
Т . 2: Поезія 1847-1861 . —  С. 2 8 3 -2 8 4 ) .

с . 256  Оживуть степи, озера ... І  пустиню опанують веселії се
ла... —  Там само. —  С. 284.

П ам ’ятник Ш евченку

Вперше опублікована у виданні: Народний календар “Село” на 
1910 р. (Додаток до народної ілюстрованої газети “Село”, №  4). —  К., 
1910. —  С. 21—23. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.
Стаття належить до серії публікацій М.Грушевського, присвячених 

спорудженню пам’ятника Т.Ш евченкові в Києві: “П ам’ятник Ш евчен
ку” ( Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. — 
С. 360—362); “П ам’ятник Ш евченку” (Село. —  1909. —  3 верес
ня. —  С. 5 ~ 8 ) ; “Шевченко і українська минувшина” (Засів. — 
1912. —  №  8. —  С. 6 8 —69). Сам вчений брав безпосередню участь у 
роботі О б ’єднаного комітету зі спорудження пам’ятника, підготував звер
нення до громадян Галичини про збір коштів. Детально див.: Щ ітківсь- 
кий І. П ам’ятник Т.Ш евченкові у Києві та київська адміністрація /  /  
Україна. —  1925. —  Кн. 1—2. —  С. 162—170; Й ого ж. Сторінка з іс
торії будування пам’ятника Т.Ш евченкові / /  Там само. —  1930. — 
Березень—квітень. —  С. 110—113.

«Народний календар “Село” на 1910 р.» за публікацію статей 
М.Грушевського “П ам’ятник Ш евченку” та “Коротка історія України”, 
статті Ю .Сірого “Українська земля” вже на початку січня 1910 р. був 
конфіскований разом з  №  4 газети “Село”. Як зазначалося у протоколі 
засідання Київського тимчасового комітету в справах друку від 23 січня 
1910 р., «во всех этих статьях ясно проводятся идеи т. н. “украинского” 
сепаратизма [...], что заставляет признать эти статьи преступными» 
(див.: П анькова С . Михайло Грушевський і народна газета “Село” у 
світлі мемуарних та епістолярних джерел /  /  Український історик. — 
2004—2005. —  Ч . 3—4 /1 . —  с. 25—46). Детально перебіг подій, 
пов’язаних з конфіскацією “Народного календаря” та заходами щодо 
зняття її, висвітлено в листах Ю .Тищенка-Сірого до М.Грушевського 
(Ц Д ІА У К , ф. 1235, ОП. 1, спр. 582, с. 3 0 5 -312 ; 5 4 2 -5 4 9 ) . Так, 6 лю
того 1911 р. він писав до Львова: «Повернувся з  палати і спішу пові
домити, що справа з  календарем і 4 числом закінчена. Палата не затвер
дила конфіскати ні календаря, ні “Села”. [...] Календар маю надію взяти 
на сім тижні і розіслати передплатникам з №  7 чи 8» (Там само,
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с. 546). Примірник конфіскованого «Народного календаря “Село” на 
1910 р.» зберігається у фонді Київського губернського жандармського 
управління: Там само, ф. 274, оп. З (Речові докази), спр. 810.

Н а Н овий рік

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  1 січня. —  №  1. —  
С. 2. Підпис: М .Г р. Стаття написана 27 грудня 1909 р., про що свід
чить запис у щоденнику М.Грушевського: «Написав вступну статю для 
“Села”» (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 318).

Подається за першодруком.

Забагато свят

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  7 січня. —  
№  2. —  С. 1—2. Підпис: М .Гр. Стаття написана 1 січня 1910 р. (див.: 
Гирич І., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік / /  
Український історик. —  2002. —  Ч . 1—4. —  С. 100).

Подається за першодруком.

с. 260 Про се було докладніше писано в  “С елі”, 1909, № 1 4  —
йдеться про статтю: М .Г р. [Груш евський М .]. Убожіє край / /  Село. —
1909. —  3 грудня. —  №  14. —  С. 1—2.

Хочуть скасувати козаків

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  7 січня. —  
№  2. —  С. 3. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 1 січня 1910 р. 
(див.: Гирич /., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського за 1910 
рік / /  Український історик. —  2002. —  Ч . 1—4. —  С. 100). 

Подається за першодруком.

П ротив п’янства

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  14 січня. —  №  3. —  
С. 1—2. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 8 січня 1910 р. (див.: 
Гирич І., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік /  /  
Український історик. —  2002. —  Ч . 1—4. —  С. 101).

Подається за першодруком.

с. 262 Прочитайте про нього далі, в  статті д. Смутка... —  йдеть
ся про публікацію: Смуток П . Вісти з  столиці /  /  Село. —  1910. — 
14 січня. —  №  3. —  С. 3 —4.
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Я к живеться газетам в Росії

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  14 січня. — 
№  3. —  С. 4. Підпис: М .Г -й . Стаття написана 8 січня 1910 р. (див.: 
Гирич І., Тодійчук О. Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік /  /  
Український історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 101).

Подається за першодруком.

Торіш ній урожай

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  21 січня. —  №  4. — 
С. 1—2. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.

М аньчж урська справа

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  28 січня. —  №  5. — 
С. 2. Підпис: М .Груш евський. Дата написання статті (19 січня 1910 р.) 
встановлена за щоденником М.Грушевського (див.: Гирич І., Тодійчук О. 
Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік / /  Український істо
рик. —  2002. —  Ч. 1 -4 .  —  С. 103).

Подається за першодруком.

с. 2 6 7  В  попереднім нумері було розказано... —  йдеться про пуб
лікацію: Сріблянський М . Н а Далекому Сході /  /  Село. —  1910. — 
21 січня. —  №  4. —  С. 6.

О б’єднуються

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  4 лютого. — 
№  6. —  С . 1—2. Підпис: М .Груш евський. Дата написання статті 
(26 січня 1910 р.) встановлена за щоденником М.Грушевського (див.: 
Гирич І., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік /  /  
Український історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 103).

Подається за першодруком.

Українське свято

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  25 лютого. — 
№  9. —  С. 1—2. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.

с. 2 7 1  Бо я  — я  так її  люблю, Свою Україну небогу — З а  неї ду
ш у погублю... — тут М.Грушевський подає витяг з  поезії Т.Шевченка
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“Сон” (Гори мої високії...). В останньому академічному виданні цей фраг
мент має таку редакцію: “Я  так її, я так люблю /  Мою Україну убогу, /  
Щ о проклену святого Бога, /  З а  неї душу погублю!” (Ш евченко Т.Г. 
Повне зібрання творів: У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 2: Поезія 1847— 
1861. —  С. 40).

с. 2 7 2  ...о , диво!... Слово тихої любові вовіки і віки  —  тут
М.Грушевський подає витяг з  поезії Т.Ш евченка “Єретик” (див.: Ш ев
ченко Т .Г . Повне зібрання творів: У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 1: Поезія 
1837-1847 . —  С. 288).

Наша дума, наша пісня... як Господа слово —  тут М.Грушевсь
кий подає витяг з  поезії Т.Ш евченка “До Основ’яненка” (Там само. —
С. 120).

Українські свята і українські будні
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  25 березня. —  

№  13. —  С. 2. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.

с. 2 7 3  Кайданами міняються, Правдою торгують... —  тут
М.Грушевський подає слова Т.Ш евченка з  поезії “І мертвим, і живим, 
і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє 
посланіе” (див.: Ш евченко Т .Г . Повне зібрання творів: У 12 т. —  К., 
2001. —  Т . 1: Поезія 1837-1847 . —  С. 348).

Нема права
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  29 квітня. —  

№  17. —  С. 1—2. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.

с. 2 7 4  Часто пишуть з  сіл до нашої редакції... тощо забороня
ють людям виписувати українські часописі... —  про подібні звістки, 
що надходили до редакції з місць, не раз писав у своїх листах до М.Гру- 
шевського Ю .Тищенко-Сірий. Зокрема, щодо заборони “Села” він по
відомляв: «[...] скрізь, не тілько по школах, а й по залізницях, розісла
но циркуляри, що забороняють виписувати “Село”. В багатьох місцях 
вважають “Село” органом нелегальним. А  катеринославський губернатор 
зробив навіть запит до київського] губернатора], чи дійсно існує “С е
ло” дозволеним, чи се єсть газета підпольна» (Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, 
спр. 582, с. 4 7 2 -4 7 3 ) .
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Великодні з ’їзди
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  6 травня. — 

№  18. —  С. 1—2. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.
З а  опублікування цієї статті постановою київського губернатора від 

10 травня 1910 р. редактор-видавець газети Г.П.Ямпольська була за
арештована терміном на 1 місяць (Ц Д ІА У К , ф. 295, оп.1, спр. 240, 
арк. 6 ). М.Грушевський довідався про цю справу з  листа Ю .Тищенка- 
Сірого і, вражений звісткою, записав у щоденнику: “[...] цілий день сьо
годні прожив під вражінням. А ж  ось коли мене зловили! З  утіхою пішов 
би висидіти сам. Але висуватися —  думаю, що погіршило б іще. Думав 
про ліквідацію” ( Гирич /., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушев- 
ського за 1910 рік / /  Український історик. —  2002. —  Ч . 1—4. — 
С. 116. Запис від 16 травня 1910 р.). 18 травня з Києва повідомили, що 
Г.Ямпольську випустили з в ’язниці, замінивши арешт штрафом 
(Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 582, с. 4 3 1 -4 3 2 ) .

Важна справа
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  23 вересня. — 

№  38. —  С. 3—4. Без підпису.
Подається за першодруком.

с. 277 ...прийнято проект... про заснування бібліографічного бю
ро при Товаристві —  потреба заснування спеціальної комісії для праці 
над українською бібліографією була признана на засіданні Історично-фі
лософічної секції Н Т Ш  26 травня 1909 р. (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 
1909. —  Ч. 39. —  С. 18). Перше організаційне засідання комісії відбу
лося 21 листопада 1909 р. До її складу увійшли М.Возняк, В.Гнатюк, 
М.Грушевський, В.Доманицький, М .Залізняк, І.Левицький, І.Крип’яке- 
вич, В.Дорошенко та ін. Першим головою комісії було обрано І.Левиць- 
кого. Після смерті І.Левицького головою комісії став В.Дорошенко. Д е
тально див.: Ільницька Л . М.Грушевський і становлення українознавчої 
бібліографії в Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові /  /  Записки 
Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. —  Львів, 1998. — 
Вип. 6. —  С. 4 7 —53). Н а внесення бібліографічної комісії 25(12) верес
ня 1910 р. Виділ Н Т Ш  постановив утворити бібліографічне бюро на чолі 
з В.Дорошенком (Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1910. —  Ч. 44. —  С. 1—2).

...бібліотека Наукового товариства ім. Ш евченка... поставила со
бі завданням якнайповніше зібрати всякі українські видання... — 
одним із шляхів комплектування було постійне вміщення на сторінках
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“Хроніки Н Т Ш ” реєстрів рідкісних видань, які бібліотека мала намір 
придбати або отримати в дар.

...(бібліографія видань з  австрійської України тепер друкується, 
дійшла до р . 1890) —  йдеться про “Українську бібліографію Австро- 
Угорщини за роки 1887—1900” І.Левицького, яку передбачалося друку
вати в “Українсько-руському архіві” (т. 4). Н а першому організаційно
му засіданні Бібліографічної комісії було ухвалено видавати нову 
спеціальну серію “Матеріали до української бібліографії”, у трьох її 
томах 1909—1911 рр. вийшла бібліографія І.Левицького: Т . 1 (Роки 
1887 -1 8 8 9 ). —  Львів, 1909; Т . 2 (Роки 1890-1891). —  Львів, 1910; 
Т. З (Роки 1892—1893). —  Львів, 1911. Детально див.: Рибчинська Н . 
Видавнича діяльність Бібліографічної комісії Н Т Ш  у галузі ретроспек
тивної українознавчої бібліографії (1909—1939) /  /  Записки Львівської 
наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. —  Львів, 2004. —  Вип. 12. — 
С. 141-164.

...щ о працював при бібліографії “Записок Наук[ового] тов[ари~ 
ства] ім. Ш евченка” сього року —  із започаткуванням Бібліографіч
ної комісії одним із перших її завдань була підготовка повної бібліогра
фії “Записок Н Т Ш ” з першого по 100-й том і далі. Для цього 
призначалися навіть 99 і 100 томи видання. Робота над укладанням по
кажчика була доручена В.Дорошенку. У 1910-ті роки він не завершив свою 
працю, продовжив її у 1920-х роках, проте повну бібліографію “Записок 
Н Т Ш ” він не видав. Детально див.: Дорошенко В. Бібліотека Н Т Ш  
ім. Шевченка у Львові /  /  З Н Т Ш . —  Нью-Йорк; Париж, 1961. —  
Т. X L IX . —  С. 7 —58; Купчинський О . Бібліографія фундаментально
го видання Наукового товариства ім. Шевченка (замість передмови) / /  
Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи 
І—C C X L . 1892—2000 /  Уклад. В.Майхер. —  Львів, 2003. —  С. 2 4 — 
25; Листування Михайла Грушевського /  Ред. Л .В ина^ упоряд. 
Р.Майборода, В.Наулко, Г.Бурлака, І.Гирич. —  Київ; Нью-Йорк; П а
риж; Львів; Торонто, 2001. —  Т . 2. —  С. 240—242.

З  Новим роком!
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1911. —  1 січня. —  №  1. — 

С. 2. Підпис: М .Г ру шевський.
Подається за першодруком.

До наших читачів

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1911. —  24 лютого. — 
№  9. —  С. 2. Підпис; М .Груш евський.
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Подається за першодруком.
У цьому зверненні, вміщеному в останньому випуску “Села”, М.Гру- 

шевський повідомив про закриття газети та видання нового народного ти
жневика “Засів”. Детально причини закриття “Села” вчений аналізує у 
статті “Недооцінювання” ( Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 
2005. —  Т . 2. —  С. 1 8 3 -1 8 8 ).

До наших читачів
Вперше опублікована в газеті: Засів. —  1911. —  4 березня. — 

№  1. —  С. 23. Без підпису.
Подається за першодруком.
Стаття є коротким начерком програми нового видання для селян — 

газети “Засів”. Детально див.: Тищ енко-Сірий Ю . Перші наддніпрян
ські українські масові політичні газети. 1909—1912. —  Нью-Йорк, 1952; 
Ткаченко І. Видання українського народного тижневика “Засів” у Києві 
(1911—1912) / /  Рукописна та книжкова спадщина України. —  К.,
2004. —  Вип. 9. —  С. 2 9 —45. Офіційні документи про видання газе
ти, датовані 16 лютого 1911 р .—24 січня 1912 р., зберігаються у фонді 
Київського тимчасового комітету у справах друку (Ц Д ІА У К , ф. 295, 
оп. 1, спр. 347).

Видавництво імені С.Ф.Грушевського
Вперше опублікована в газеті: Засів. —  1911. —  23 грудня. — 

№  42. —  С. 662. Підпис: Наслідники С .Ф .Груш евського. Передруко
вано в газеті: Рада. —  1911. —  29 грудня. —  №  292. У кінці оголо
шення, видрукуваного в “Раді”, проставлена дата написання: 2 0  грудня
І9ІІ р .

Подається за першодруком.

С. 2 8 4  . .  .він наказав нам своєю духівницею... —  згідно з  запові
том (1892 р.) С.Ф.Грушевського частина спадщини призначалася на за
снування стипендій його імені у Києво-Подільському духовному учили
щі та Київській духовній семінарії, а також на будівництво й утримання 
народного училища в Києві чи Владикавказѣ Заходами М.Грушевсько- 
го, який був духівником батькового заповіту, на київській околиці Куре- 
нівці була збудована школа, яка у 1911—1914 рр. та з  1915 р. до вста
новлення більшовицької влади носила ім’я Сергія Федоровича 
Грушевського. Детально див.: Ковалинський В. Духівниця батька / /  
П ам’ять століть. —  1996. —  Ч . 2. —  С. 9 3 —96; Й ого ж. Училище 
Грушевского / /  Ковалинский В. Меценаты Києва. —  К., 1998. —
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С. 408—418; Кучеренко М . Освітня, науково-публіцистична і громадян
ська спадщина С.Ф.Грушевського / /  Історична та літературна спадщи
на Михайла Грушевського: матеріали міжрегіональної науково-практич
ної конференції. —  Бар, 2005. —  С. 2 2 8 —237.

З  Новим роком!
Вперше опублікована в газеті: Засів. —  1912. —  6 січня. —  

№  1. —  С. 1. Без підпису.
Подаємо за першодруком.

Чорна зграя
Вперше опублікована в газеті: Засів. —  1912. —  13 січня. —  

№  2. —  С. 1—2. Без підпису.
Подається за першодруком.

До читальників
Вперше опублікована в газеті: Засів. —  1912. —  6 липня. —  

№  21. —  С. 185. Підпис: Редакція.
Подається за першодруком.

с .  287 ...м и чекали допомоги від нашого заможнішого громадян
ства... —  М.Грушевський особисто займався пошуками коштів на ви
дання “Засіву”. З а  його клопотаннями найвагомішу підтримку народним 
газетам “Село” і “Засів” надавав В.Симиренко. З  листів В.Леонтовича, 
через якого вчений узгоджував справи з відомим українським меценатом, 
відомо, що В.Симиренко передав для “Засіву” 1 000 карб. (Ц Д ІА У К , 
ф. 1235, оп. 1, спр. 600, арк. 73—75. Лист не датований). Після закрит
тя тижневика М.Грушевський продовжував дбати про покриття його ви
датків. Так, 9 грудня 1913 р. у своєму щоденнику він записав: «[...] Се- 
миренко, не взирая на убеждения Софии Ивановны, не согласился 
покрыть дефицит “Села” и “Засіва”, дал только 300 руб., потому я внес 
150 из своих» (Там само, ф. 274, оп. 1, спр. 3320, арк. 230 зв. Щ о 
денник зберігся в купюрах Київського губернського жандармського 
управління).
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ІС Т О Р И Ч Н І П О Р Т Р Е Т И

Іван Франко

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  10 вересня. — 
№  2. —  С. 4—5. Підпис: Мих. Грушевський. Стаття написана між 4 і 5 ве
ресня 1909 р. (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц ДІАУК, 
ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 297).

Подається за першодруком.
Видатному письменнику, вченому і громадському діячеві М . Гру

шевський присвятив низку праць: “Недуга д-ра Івана Ф ранка”; “Соро
калітній подвиг” ( Грушевський М. Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. — 
Т . 2. —  С. 368; 4 6 4 -4 6 5 ) ; Свеглой памяти Ивана Франка /  /  Украин
ская жизнь. —  1916. —  №  6. —  С. 12—18 (стаття вміщена в цьому 
томі); Апостолові пращ (в десятиліття смерті Ф ранка) / /  Україна. — 
1926. —  Кн. 6 (20). —  С. 3 - 2 0 .

с. 2 8 8  ...засмутилися українці звісткою, що славний наш пись
менник і учений Іван Франко захорував тяжко —  у зв’язку з  тяж
ким захворюванням письменника Н Т ІІІ  ініціювало збір коштів на його 
лікування, М.Грушевський опублікував замітку: Недуга д-ра Івана Фран
ка / /  Л Н В . —  1908. —  Т . X LII. —  Кн. V . —  С. 4 0 5 -4 0 6 .

с. 2 8 9  От деякі з  збірників його писань... —  бібліографію праць 
І.Франка див.: Іван Франко. Бібліографія творів. 1874—1964 /  Склав 
М .О .М ороз. —  К., 1966.

Володимир Винниченко
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  17 вересня. — 

№  3. —  С. 6 —7. Підпис: М.Г.
Подається за першодруком.

С. 2 9 0  В  попередніх нумерах подане було нове оповідання 
Вол[одимира] Винниченка, написане ним для “Села” —  див.: Вин
ниченко В. Кумедія з  Костем / /  Село. — 1909. — 3 вересня. — 
№  1. _  С. 8 -1 1 ; 10 вересня. —  №  2. —  С. 5 - 7 .

...а  з  солдатчини втік і жив за кордоном... —  з літа 1903 р.
B . Винниченко оселився у Львові, брав активну участь в утворенні та 
діяльності Закордонного комітету РУ П , зберігаючи свій партійний та лі
тературний псевдонім “Деде” (див.: КачмарЛ. Галичина в політичному 
житті наддніпрянських емігрантів на початку X X  ст. —  Львів, 2002. —
C. 3 7 -5 9 ) .
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Оповідання його вийш ли збірками під такими заголовками... — 
бібліографію праць письменника див.: Винниченко В. Анотована бібліогра
фія У по ряд., вст. ст. В.Стельмашенка. —  Едмонтон, 1989.

Його писання друкуються тепер головно в  “Літературно-науко
вім вістнику”... —  див.: Літературно-науковий вістник: Покажчик зміс
ту. Том 1—109 (1898—1932) /  Уклав Б.Ясінський. —  Київ; Нью- 
Йорк, 2000. —  С. 44.

Гетьман Петро Дорошенко
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  19 листопада. —  

№  12. —  С. 5—6. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 8 листо
пада 1909 р., про що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: «Ве- 
чером написав дві чималі статі для “Села”» (Грушевський М . Щ оден
ник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп.1, спр. 25, арк. 309 зв.). 
Друга стаття, про яку пише вчений, була опублікована в тому ж  числі 
під назвою “Українське письменство”.

Подається за першодруком.
Історіографічний огляд праць, присвячених П.Дорошенку, див.: Сте- 

панков В . Постать Петра Дорошенка у висвітленні істориків / /  “Істину 
встановлює суд історії”. Збірник на пошану Федора Павловича Ш ев
ченка. —  К., 2004. —  Т . 2: Наукові студії. —  С. 418—448.

с. 2 9 3  П ро нього див. в  N9 8  —  йдеться про статтю: Груш евсь
кий М . Могила Сірка / /  Село. —  1909. —  22 жовтня. —  №  8. —  
С. 4 - 5 .

Із Полісся шляхта лізе... Та піду поклони бити в  Межигір до 
Спаса” —  тут М.Грушевський подає витяг з поезії Т.Ш евченка “З а 
ступила чорна хмара” ( Ш евченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. —  
К„ 2001. —  Т . 2: Поезія 1847-1861. —  С. 165).

с. 2 9 4  М ов орел той приборканий... І  забули на Вкраїні славно
го гетьмана —  Там само.

Микола Лисенко
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. .—  3 грудня. —  

№  14. —  С. 5. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.
Окрім цієї статті, написаної за життя М.В.Лисенка, на десятий день 

після його смерті М.Грушевський подав до Л Н В  свою замітку “Возлюб- 
ленникові муз і грацій” ( Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів,
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2005. —  Т . 2. —  С. 4 4 1 -4 4 2 ) . Н а засіданні Українського наукового 
товариства в Києві, присвяченому видатному композитору і громадсько' 
му діячеві, 3 грудня 1912 р. вчений виступив з промовою, яка під назвою 
“Памяті Миколи Лисенка” була опублікована у виданні: Записки Укра
їнського наукового товариства у Київі. —  1913. —  Кн. X I. —  С. 5—12.

с. 295 В  1874 Р. з  великою утіхою ставили в К иєві українці пер
ш у його оперу “Різдвяна н іч” — див. коментар до  статті “М аленьке 
бажання”.

Своїми збірками народних пісень... і своїми власними утвора
ми... —  перший покажчик творчого доробку композитора, яким на той 
час користувався М.Грушевський, див.: Библиографический указатель 
музыкальной и литературной деятельности Н.В.Лысенка (1886—1903). 
Сост. М.Комаров / /  Киевская старина. —  1904. —  №  1. —  С. 1—25.

В  1904 Р. вся Україна в Росії і за границею гучно-бучно свят
кувала тридцятилітній ювілей його творчості —  насправді йдеться про 
35-літній ювілей композиторської творчості М .Лисенка, який першою 
відзначила Галичина. Урочистості у Львові відкрив 24 листопада 1903 р. 
голова хорового товариства “Боян” А.Вахнянин. З і  Львова М.Лисенко 
вирушив до Києва через Чернівці, де 28 листопада 1903 р. його вшано
вували урочистим концертом. З  нагоди ювілею М.Лисенко був обраний 
почесним членом Н Т Ш , за що у своєму короткому листі від 3 листопа
да 1904 р. він висловив щиру вдячність: “Грамоту на Почесного Члена 
Наукового товариства ім. Ш евченка за труди на полі української музики 
приймаю з великою душевною подякою. Іменування так вважаю високим 
щастям і гордістю для себе” ( Бернацька Г. Із невідомого листування 
Миколи Лисенка з  галичанами / /  З Н Т Ш . —  Т . С С Х Х Ѵ І: Праці 
Музикознавчої комісії. —  Львів, 1993. —  С. 254). 19—21 грудня 
1903 р. ювілейні вшанування відбулися у Києві: 19" грудня —  вистава 
оперети “Чорноморці” трупи М.П.Старицького; 20 грудня ювіляра вша
новували в “Літературно-драматичному товаристві”, до правління якого 
він входив; 21 грудня у Міському театрі відбувся концерт з  творів ком
позитора, а ввечері виставлено оперу “Різдвяна ніч”. Вистава пройшла 
всього п’ять разів: 21, 22, 28 грудня 1903 р., 4 січня і 19 квітня 1904 р. 
18 лютого 1904 р. українська громада Петербурга відзначила ювілей 
М.Лисенка концертом (див.: Микола Лисенко у спогадах сучасників: У 
2-х т. /  Упоряд. текстів, ілюстратив. мат., передм. та коментарі Р .П и
липчука. —  К ., 2003. —  Т . 1. —  С. 320—321).

...виготовив він  музику до опери про Енея... —  опера “Енеїда” 
за поемою І. Котляревського завершена 1910 р.
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К нязь Костянтин О строзький

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  17 грудня. —  
№  16. —  С. 4 —5. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.

с. 2 9 6  Сьому князю Костянтину... схотів князь литовський дати 
високий уряд воєводи грецького — то видав осібну грамоту... —
йдеться про грамоту 1522 р. великого князя литовського Сигізмунда І 
Старого. Детально цей епізод див.: Груш евський М . Історія України-Р у
си. —  К .( 1994. —  Т . V . —  С. 4 5 3 -4 5 4 .

с. 2 9 7  ...і похований в лаврі Київській... —  детально див.: С и- 
дор-Габелінда О . Надгробок князя Костянтина Острозького в Успенсь
кому соборі Києво-Печерської лаври /  /  З Н Т Ш . —  Т . С С Х Х Х Ѵ І: 
Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. —  Львів, 
1998. —  С. 2 7 9 -2 9 3 .

Гетьман П етро Сагайдачний

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  24 грудня. —  
№  17. —  С. 5—6. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 23 груд
ня 1909 р. про що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: «Н а
писав белетристику для „Села”» (Грушевський М . Щ оденник 
1904-1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп.1, спр. 25, арк. 317 зв.).

Подається за першодруком.
Детально історичний портрет П.Сагайдачного вчений подає у праці 

“Історія України-Руси” (К ., 1995. —  Т . V II).

Вол[одимир] Антонович

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  4 березня. —  
№  10. —  С. 4 —5. Підпис: М .Груш евський. Дата написання статті 
(25 лютого 1910 р.) встановлена за щоденником М.Грушевського ( Ги- 
рич 1., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік / /  
Український історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 107).

Подається за першодруком.
До постаті видатного українського історика і свого вчителя М .Гру

шевський не раз звертався в публіцистичних і наукових працях, некрологіч
них замітках: Ювілей Володимира Антоновича /  /  Грушевський М . Твори: 
У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 281; П ам’яті Володимира А н
тоновича / /  Там само. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 358—559; П а
м’яті Володимира Антоновича / /  З Н Т Ш  —  1908. —  Т . L X X X II. —
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С. 7—9; Володимир Антонович. Основні ідеї його творчості і діяльності / /  
Записки Українського наукового товариства у Київі. —  1908. —  Кн. 3. — 
С. 5—14; П ’ятдесят літ “Исторических песен малорусского народа” Ан
тоновича і Драгоманова / /  Україна. —  1924. —  Кн. 1—2. — 
С. 9 7 —109; 3  соціально-національних концепцій Антоновича / /  Украї
на. —  1928. —  Кн. 5. —  С. 3 -1 6 .

Георгій Кониський

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  18 березня. — 
№  12. —  С. 3—4. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 5 березня 
1910 р. ( Гирич /., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського за 
1910 рік / /  Український історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 107).

Подається за першодруком.

С. 303 ...ук л а д а в  також театральні п ’єси. ..  —  бібліографію праць 
Г.Кониського див.: Українські письменники. Біобібліографічний слов
ник. —  К „ 1960. —  Т . 1. —  С. 3 6 3 -3 7 3 .

Селяни-мистці

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  25 березня. — 
№  13. —  С. 8. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.
П ід час відпочинку у Криворівні М.Грушевський зустрічався з бра

тами Шкрібляками з метою придбання їх виробів для своєї мистецької 
збірки, про що свідчить запис від 29 липня 1907 р.: “Зрана був Гарма- 
тій з  ріжними музеаліями і Федорова Шкриблякова (сам Федор був 
вчора) —  з річами —  хоч се мені вже не дуже по нутру й задосить тих 
річей Шкриблякових” (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  
Ц Д ІА У К , ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 155 зв. ). У  збережених листах, 
написаних від імені М .Ш крібляка (18 лютого 1903 р. —  28 березня 
1910 р.), різбляр наполегливо пропонував М.Грушевському виконати 
найрізноманітніші вироби як для виставок, так і домашнього вжитку (Там 
само, спр. 836, арк. 1—24). Про мистецтво майстрів-Шкрібляків М.Гру
шевський розповідає у своїй праці: Гуцульська вистава /  /  Груш евсь
кий М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 2 44—245. Див. 
також: Сидор О . Д о історії Всеукраїнської мистецької виставки 1905 р. 
у Львові / /  З Н Т Ш . —  Т . С С Х Х Х Ѵ І: ' Праці Комісії образотворчого 
та ужиткового мистецтва. —  Львів, 1998. —  С. 601—607; Труш  І. 
Вистава українських артистів / /  Артистичний вісник. —  1905. — 
№  2 - 3 .  —  С. 2 4 - 2 8 ;  №  4. —  С. 43; №  5. —  С. 5 8 -6 2 ;  Чугай Р .
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Родина Шкрібляків. —  К., 1979. Чугай Р . Народне декоративне мис
тецтво Яворівщини. —  К, 1979.

Микола Костомаров
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  15 квітня. — 

№  16 —  С. 10. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 1 квітня 
1910 р. (див.: Гирич /., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського 
за 1910 рік / /  Український історик. —  2002. —  Ч . 1—4. —  С. 110). 

Подається за першодруком.
Про праці М.Грушевського, присвячені видатному українському істо

рику, див. коментар до  статті “Н а спомин М иколи Костомарова 
( f  7  цвітня 1885 р . ) ”. '

Марко Кропивницький
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  15 квітня. —  

№  16. —  С. 15. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 1 квітня 
1910 р. (див.: Гирич І., Годійчук О . Щоденник Михайла Грушевського 
за 1910 рік / /  Український історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 110). 

Подається за першодруком.

с. 308  Історію українського театру розказано було в №  11 “Се
ла” за минулий р ік ... —  див.: Старицька-Черняхівська Л . Український 
театр / /  Село. —  1909. —  12 листопада. —  №  11. —  С. 5—6.

...сам складав театральні п ’єси... —  бібліографію праць М .Кро- 
пивницького див.: Українські письменники. Біобібліографічний слов
ник. —  К „ 1963. —  Т . 2. —  С. 5 8 8 -6 0 7 .

...в  “Літературно-науковім вістнику“ за сей рік, в  книжці І, була 
надрукована його остання п ’єса... —  див.: Кропивницький М . Зерно 
і полова; малюнки сельського каламуту у 4-х діях / /  Л Н В . —  1910. —
Т. X L IX . —  Кн. І. —  С. 3 -4 1 .

Пантелеймон Куліш

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  20 травня. —  
№  20. —  С. 4 ~ 5 . Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.
Огляд наукової спадщини видатного вченого, письменника і громад

ського діяча М.Грушевський висвітлив у праці: В тридцяті роковини Ку- 
ліша: соціально-традиційні підоснови Кулішевої творчості /  /  Україна. —  
1927. —  Кн. 1 -2 .  —  С. 9 - 3 8 .
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с. 3 0 9  Умер р . 1897, проживши 77 літ —  некрологічну замітку 
на смерть П.Куліша М.Грушевський подав у З Н Т Ш  (див.: Грушев- 
ський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2004. —  Т . 6. —  С. 571).

Про Костомарова див. в №  16 —  йдеться про статтю: Грушев- 
ський М . Микола Костомаров /  /  Село. —  1910. —  15 квітня. — 
№  16 —  С. 10.

с .  3 1 0  Він видав гарні збірки народних оповідань... —  бібліогра
фію праць П.Куліша див.: Кирилюк Є. Бібліографія праць П.О.Куліша 
та писань про нього. —  К., 1929; Українські письменники. Біобібліогра- 
фічний словник. —  К., 1963. —  Т . 2. —  С. 6 0 9 —640. З  останніх біб
ліографічних покажчиків літератури про П.Куліша (з  оглядом попе
редніх) див.: Федорук О. Пантелеймон Куліш: бібліографія літератури 
(1989—2002) / /  Відкритий архів. Щорічник матеріалів та досліджень 
з  історії модерної української культури. —  К ,  2004. —  С. 453—573.

...д ля  ш кільної науки дві **Граматки” —  для відкритих у Росії на
прикінці 1850-х—на початку 1860-х років недільних шкіл П.Куліїп на
писав початковий підручник “Граматка" (С П б, 1857; 2-ге видання, зі 
зміїїами: С П б, 1861).

...здавалося йому, що Костомаров і інші історики недобре опи~ 
сують історію України, хвалячи козаків... —  основою полеміки між 
П.Куліїпем та М.Костомаровим було питання про місце і роль козацтва 
в історії України. Дискусія знайшла вихід у двох публії<аціях: Кулиш П. 
Козаки по отношению к государству и обществу /  /  Русский архив. — 
1877. —  №  3. —  С. 3 5 2 -3 6 8 ; №  6. —  С. 113-135; Костомаров М. 
О  казахах. П о поводу статьи Кулиша, напечатанной в 3-й и 6-й тетра- 
дях Русского Архива (изд. 1877 г.). Историко-критический очерк / /  
Русская старина. —  1878. —  Т . 21. —  Кн. 3. —  С. 385—402.

...такими очима дивився на козаків перше Л К уліш ... —  йдеться 
про розвідку: Куліш П. Первий період козацтва од його початку до во
рогування з  ляхами / /  Правда. —  1868. —  №  1—17, 25—35. Високо 
оцінював цю працю М.Грушевський, називаючи її найціннішою серед до
сліджень про початки козацтва (див.: Грушевський М. Історія України- 
Руси. —  К ., 1995. —  Т . V II. —  С. 5 66—567). Детально про назва
ну працю П.Куліша див.: Похила А . Історична праця П.Куліша 
“Первий період козацтва од його початку до ворогування з  ляхами” / /  
Молода нація. —  2004. —  №  1. —  С. 81—92.

Історію України до Хмельниччини описав Куліш  в двох великих 
працях... — йдеться про історичні праці П.Куліїиа: “История воссое- 
динения Руси” (С П б, 1874. —  Т . 1—2; М ., 1877. —  Т . 3) та “Отпа-
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денне Малороссіи* от Полыни” (М ., 1888. —  Т . 1—2; М ., 1889. —  
Т . 3). Наприкінці 1880-х—на початку 1890-х років П.Куліш працював 
над другим виданням “Истории воссоединения Руси”, яке завершив 
перед смертю у 1897 р. Праця видана не була, чернетки семи томів 
цього видання зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліоте
ки ім. В.І.Вернадського (див.: Ф едорук Я . Авторський список другого 
видання “История воссоединения Руси” /  /  Молода нація. —  2004. —  
№  1. —  С. 9 3 - 9 8 ) .

Останні літа свого життя він найбільше працював над перекла
дами: переклав Святе Письмо... —  йдеться про видання: Святе П ись
мо Нового Завіту, мовою русько-українською переклали вкупі П .А .К у- 
ліш і д-р. І.Пулюй. —  Відень, 1901; Святе Письмо Старого Завіту, 
мовою русько-українською /  Переклад П.Куліша, І.Левицького, І.Пу- 
люя. —  Відень: Видання Британського і Заграничного біблійного това
риства, 1903.

...драми Ш експіра... —  переклади творів Шекспіра, над якими в 
останні роки працював П.Куліш, упродовж 1899—1902 рр. вийшли з 
Українсько-руської видавничої спілки у Львові з  передмовою та пояснен
нями І.Франка (див.: Кирилюк Є. Бібліографія праць П.О.Куліша та 
писань про нього. —  К., 1929).

Павло Полуботок
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  9 вересня. — 

№  36. —  С. 4 —5. Підпис: М Труш евськии. Дата написання статті (26 січ
ня 1910 р.) встановлена за щоденником М.Грушевського ( Гирич /., 7о- 
діЗчук О . Щ оденник Михайла Грушевського за 1910 рік / /  Українсь
кий історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 103). З  невідомих причин 
стаття не була вміщена відразу.

Подається за першодруком.
Бібліографію праць про П.Полуботка див.: П авленко С. Оточення 

гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. —  К ., 2004. —
С. 4 0 4 -4 0 5 .

Осип Бодянський
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  16 вересня. —  

№  37. —  С. 3. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.

с. 3 1 7  ...був також секретарем Московського історичного това
риства і редактором його журналу —  йдеться про Товариство історії



638 КОМ ЕНТАРІ

та старожитностей російських при Московському університеті, секрета
рем якого (1845—1848; 1858—1877) та редактором його “Чтений” 
(1846—1848; 1858—1877) був О.Бодянський. Детально див.: Тодий- 
чук О . Украина X V I—X V III вв. в трудах Общества истории и древнос
тей российских. —  К., 1989.

... займався науковими працями... —  бібліографію праць О. Волинсь
кого див.: Українські письменники. Біобібліографічний словник. —  К.,
1963. —  Т . 2. —  С. 6 0 -7 4 .

...видав велику силу творів старого українського письменст
ва... —  у “Чтениях” Товариства історії та старожитностей російських 
О.Бодянський видав багато цінних матеріалів з української історії та лі
тератури: “История Руссов”, “Літопис Самовидця”, “Діаріуш” М .Ха- 
ненка, фольклорні та етнографічні збірки й дослідження Я.Головацького, 
О.Потебні, П.Куліша, твори Г.Квітки-Основ’яненка, М.Гоголя (див.: 
Василенко Н. О.М .Бодянский и его заслуги для изучения Малорос- 
сии. —  К., 1904). Активно співпрацював з “Чтениями” О.Бодянського 
П.Куліш (див.: Куліш П . Повне зібрання творів /  Упоряд., ком. 
О.федорука. —  К., 2005. —  Листа. —  Т . 1 (1841-1850)).

Князь Роман
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  7 жовтня. — 

№  40. —  С. 10—11. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.
До історичної постаті галицько-волинського князя Романа Мсти

славовича М.Грушевський неодноразово звертався у своїй фундамента
льній праці “Історія України-Руси” (т. II—III). Див.: Груш евський М . 
Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. —  К., 2000. —  Т . X I. Покаж
чик імен /  Укладачі М.Капраль, Я.Федорук. —  С. 344—345.

Іван Нечуй-Левицький
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  11 листопада. — 

№  45. —  С. 4. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.
Збережене взаємне листування М.Грушевського та І.Нечуя-Левиць- 

кого є важливим джерелом дослідження перших літературних кроків, ста
новлення громадянської позиції майбутнього видатного історика. Листи 
М.Грушевського до І.Нечуя-Левицького опубліїсовані у виданні: Листу
вання Михайла Грушевського /  Упоряд. Г.Бурлака; ред. Л.Винар. — 
Київ; Н ью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. —  Т . 1. —  С. 27—49;
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листи І.Нечуя-Левицького до М.Грушевського, збережені в Ц Д ІА У К  
(ф. 1235, on. 1, спр. 594; 716), підготовлені до друку в третьому томі 
“Листування Михайла Грушевського”. Н а смерть І.Нечуя-Левицького 
М.Грушевський відгукнувся некрологічною заміткою: Над свіжою моги
лою / /  Л Н В . —  1918. —  Т . L X IX . —  С. 113-115.

С. 3 2 0  . . . в  сім номері містимо і нове оповідання його, для “Села ” 
написане. ..  —  йдеться про публікацію: Н ечуй-Левицький Ів. Сіль
ська старшина бенкетує / /  Село. —  1910. —  11 листопада. —  
№  45. —  С. 4 - 7 .

Писань тих дуже багато... —  бібліографію праць письменника див.: 
Українські письменники. Біобібліографічний словник. —  К ., 1963. —  
Т. 3. —  С. 1 0 -3 2 .

Олександр Кониський

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  25 листопада. —  
№  47. —  С. 5. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.
Взаємне листування М.Грушевського з О.Кониським висвітлює їх 

стосунки і творчу співпрацю. Листи М.Грушевського до О.Кониського, 
що охоплюють період 1894—1898 рр., опубліковані у виданні: Листуван
ня Михайла Грушевського /  Упоряд. Г.Бурлака; ред. Л.Винар. —  Київ; 
Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. —  Т . 1. —  С. 53—71. 
Листи О.Кониського до М.Грушевського 1889—1898 рр. з  Ц Д ІА У К  
(ф. 1235, on. 1, спр. 547, 871, 873) готуються до друку в третьому томі 
“Листування Михайла Грушевського”. Н а смерть О.Кониського М .Гру
шевський відгукнувся некрологом. Скорочений варіант під назвою “Ко
ниський Олександр. 18(30)/V III. 1836—2 9 /ІХ  (11 /Х ІІ) 1900” був 
опублікований у “Хроніці Н Т Ш ” (передрук: Груш евський М . Твори: У 
50 т. —  К., 2002. —  Т . 1. —  С. 2 2 7 -2 3 3 ) ; повний текст під назвою 
“Пам’яті Олександра Кониського” у виданні: З Н Т Ш . —  Львів,
1901. —  Т . X X X IX . —  С. 1 -14 .

с .  3 2 2  ...в  1850-х роках попав під впливи полтавського україн
ського кружка... —  йдеться про участь О.Кониського в діяльності 
Полтавської громади, заснованої у 1858 р. Разом з провідниками Гро
мади активно працював над організацією першої недільної школи в місті, 
яка відкрилася 24 квітня 1860 р., входив до її ради, був членом загаль
ної ради полтавських недільних шкіл. Співпрацював з  Петербурзьким 
комітетом грамотності, через який порушував клопотання про запрова
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дження україномовної початкової освіти в школах Полтавщини. Деталь
но див.: Гніп М . Громадський рух 1860-х рр. на Україні. —  Харків, 
1930. —  Кн. 1. Полтавська громада; Граховецький Д . Перші недільні 
школи на Полтавщині та їх діячі (1860—1862 рр.) / /  Україна. — 
1928. —  Кн. 4. —  С. 51—73; Д удко В. Полтавська громада початку 
1860-х рр. у листах Дмитра Пильчикова до Василя Білозерського / /  
Київська старовина. —  1998. —  №  2. —  С. 155—178.

В  К и єв і тоді зачався  ж ивіш ий р у х  україн ськи й  і  одним з  най
більш  ж ивих і  рухл и ви х  д ія ч ів  став К ониський  —  йдеться про діяль
ність Київської Старої Громади, яка постала у 1861 р. Валуєвський цир
куляр 1863 р. позбавив громадівців легальної діяльності. Після 
тимчасового занепаду Київська Громада відродилася у 1869 р. Новий 
сплеск її активності співпадає з  приїздом до Києва у 1872 р. О.Конись- 
кого. Див.: П алієнко М . Київська Стара Громада у суспільному та на
уковому житті України (Друга половина X IX —початок X X  ст.) / /  Ки
ївська старовина. —  1998. —  №  2. —  С. 4 9 —84; Груш евський М . 
Спомини /  Публікація та вступна стаття М.Магунь / /  Український іс
торик. —  2002. —  №  1 -4 .  —  С. 133-144.

Б у в  одним з  жертвувателів, щ о зібрали  перш ий капітал на за 
снування Товарист ва ім ені Ш евченка...  —  разом з Д.Пильчиковим, 
М.Жученком, Є.Милорадович та С.Качалою О.Кониський був фунда
тором Товариства: Див.: Груш евський М . Наукове товариство імені 
Ш евченка / /  Груш евський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. — 
Т . 1. —  С. 188—201; Студинський К . Наукове товариство ім. Шевченка 
у Львові (1 8 7 3 -1 9 2 8  рр.) / /  З Н Т Ш . —  1929. —  Т . CL. —  С. I X -  
X V III.

П исав К ониський  багато статей, повістей, оповідань —  бібліогра
фію праць О.Кониського див.: Доманицкий В. Бцблиографический ука
затель сочинений А.Я.Конисского, написанных по-малорусски / /  Киев- 
ская старина. —  1901. —  №  1. —  С. 131—151; Українські письменники: 
Біобібліографічний словник. —  К., 1963. —  Т . 2. —  С. 4 4 0 —460.

Д уж е цінна його велика біограф ія Ш евченка  —  йдеться про до
слідження О.Кониського “Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його 
життя” (т. 1—2, Львів, 1898, 1901), основою якого стала серія нари
сів, опублікованих у 1892—1897 рр. переважно в З Н Т Ш . Праця пере
видана в Києві 1991 р. (зі вступною статтею В.Смілянської “Біограф та 
його хроніка”).

В  чот ирьох томах й ого  п и са н ь ... —  йдеться про збірку: Творы 
О.Я.Конисского-Перебенди. —  Одесса, Ялта, 1899—1903. —  Т . 1—4.
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Частина творів передрукована у виданні: Кониський О . Оповідання, 
повість, поетичні твори /  Вступна стаття М.Сиваченка. —  К ., 1990.

Олександр Кістяківський

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  20 грудня. —  
№  50. —  С. 6 —7. Підпис: М .Г ру шевський.

Подається за першодруком.

с. 3 2 3  Першою великою його працею була книга про смертну ка
ру... —  йдеться про магістерську дисертацію О.Кістяківського “Дослі
дження про смертну кару” , вперше опубліковану в “Университетских из- 
вестиях” (1866. —  №  11—12; 1867. —  №  1—4) та окремою книгою в 
Києві 1867 р.

...видав старий проект українських законів... —  йдеться про 
видання: Права, по которым судится малороссийский народ /  Под ред.
проф. А . Кистяковского / /  Университетские известия. ---  1875. ---
№  6 —12; 1876. —  №  1—12; 1877. —  №  1—6, 8; Реєстр к ним и 
оглавление / /  Там само. —  1877. —  №  9 —12. У 1879 р. кодекс 
вийшов окремою книжкою за редакцією О.Кістяківського (див.: Бутич І. 
Переднє слово / /  Кістяківський О .Ф . Щоденник (1874—1885): У 
2 т . —  К., 1994. —  Т . 1 (1 8 7 4 -1 8 7 9 ). —  С. 6 -1 6 ) .  Перевидання див.: 
Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 /  Упоряд., вступ
на стаття К.Вислобокова, відп. ред. Ю.Шемшученко. —  К ., 1997.

Ш евченко і українська минувшина

Вперше опублікована в газеті: Засів. —  1912. —  24 лютого. —  
№  8. —  С. 6 8 —69. Підпис: М их. Груш евський.

Подається за першодруком.

с. 3 2 5  Дурень, дурень!... Тай ті розривають... —  тут М.Грушев
ський цитує витяг з поезії Т.Ш евченка “Гайдамаки” (див.: Ш евчен
ко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 1: Поезія 
1837-1847. —  С. 130).

Аж до моря запорожці степ широкий крили... щось страшне спі
вають! —  Там само.

Н е вернуться сподівані, не вернеться воля... Тільки ворог, що 
сміється... —  тут М.Грушевський цитує витяг з  поезії Т.Ш евченка “До 
Основ’яненка” (Там само. —  С. 119—120).
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С. 3 2 6  А  гвалту, а крику! ... У  голови гори слала, степом укри
валась —  тут М.Грушевський цитує витяг з  поезії Т.Ш евченка “І мерт
вим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні 
моє дружнєє посланіе” (Там само. —  С. 351).

К ров'ю  вона умивалась, а спала на трупах... Правда ваша: 
Польща впала — та й  вас роздавила — тут М.Грушевський подає 
два витяги з  поезії Т.Ш евченка “І мертвим, і живим, і ненарожденним 
землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіе” (Там са
мо. —  С. 3 5 1 -3 5 2 ).

с. 3 2 7  З а  що боролись ми з  панами?... Волі нашої отрута... —
тут М.Грушевський подає витяг з поезії Т.Ш евченка “Чигрине, Чигри- 
н е ...”, замінюючи в першому рядку слово “ляхами” на “панами” (Там 
само. —  С. 254).

Все розберіть тай спитайте тоді себе — що ми?... М учеників — 
кого, коли, за що розпинали —  тут М.Грушевський подає два витяги 
з  поезії Т.Ш евченка “І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам 
моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіе” (Там само. —
С. 351, 353).

Може викую я  з  його до старого плуга... Козацької тії крови — 
чистої, святої... —  тут М.Грушевський подає витяг з  поезії Т.Ш евчен
ка “Чигрине, Ч игрине...” (Там само. —  С. 255).

Німим отверзуться уста... Веселі р іки... —  тут М.Грушевський 
подає витяг з поезії Т.Ш евченка “Ісаія. Глава 35” ( Ш евченко Т. Повне 
зібрання творів: У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 2: Поезія 1847—1861. — 
С. 2 8 3 -2 8 4 ) .

ІСТОРИЧНІ М ІСТА ТА  ПАМ ’ЯТКИ  УКРАЇНИ

Пам'ятник Шевченку
Вперше опублікована в газеті: Село. — 1909. — 3 вересня. — 

№  1. — С. 5—8. Підпис: М.Грушевський. Стаття написана 29 серпня 
1909 р., про що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: «Писав 
статі для “Села” — вступну і про Шевченка» (Грушевський М. Щоден
ник 1904—1910 рр. / /  ЦДІАУК, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 295). 

Подається за першодруком.

с. 329 В  тім гаю у  тій хатині... /  їх сльозами поливаєм — тут
М.Грушевський цитує два витяги з поезії Т.Шевченка “Якби ви знали,
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паничі...” (див.: Ш евченко Т .Г . Повне зібрання творів: У 12 т. —  К., 
2001. —  Т . 2: Поезія 1847-1861. —  С. 2 2 2 -2 2 3 ) .

с .  3 3 0  Було колись — панували... Плачте, діти козацькії, — т а 

к а  ваша доля! —  тут М . Грушевський цитує два витяги з поезії Т . Ш ев
ченка “Тарасова ніч” (див.: Ш евченко Т . Повне зібрання творів: У 
12 т. —  К .( 2001. —  Т . 1: Поезія 1837-1847 . —  С. 88, 86).

с .  3 3 0 — 3 3 1  Було колись — в Україні ревіли гармати... А  зга
даймо! може, серце хоч трохи спочине —  тут М.Грушевський цитує 
витяг з  поезії Т.Ш евченка “Іван Підкова” (Там само. —  С. 122).

с .  3 3 1 — 3 3 2  Л ечу... Дивлюся — а ж  світає... Душ і пропиває — 
тут М.Грушевський цитує витяг з  поезії Т.Ш евченка “Сон” ( “У всяко
го своя доля...”) (TaSi само. —  С. 267—268).

с. 3 3 2  1 світає, і смеркає... і премудрих немудрі одурять —  тут 
М.Грушевський цитує два витяги з  поезії Т.Ш евченка “І мертвим, і жи
вим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє друж
нєє посланіе” (Там само. —  С. 348, 349—350).

с. 3 3 3  Учітеся, брати, моїІ Думайте, читайте... Обніміться ж, 
брати мої, молю вас, благаю! —  тут М.Грушевський цитує витяг з  по
езії Т.Ш евченка “І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм 
в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіе” (Там само. — 
С. 3 5 3 -3 5 4 ) .

В  1840 р . вийшла перша книжечка віршів Ш евченка... — пер
ша збірка поета під назвою “Кобзар” з ’явилася друком у Петербурзі 
18 квітня 1840 р. Рукопис підготував до друку Є.Гребінка. До видання 
ввійшло 8 творів: “Думи мої, думи м о ї...”, “Перебендя”, “Катерина”, 
“Тополя”, “Думка“ ( “Нащо мені чорні брови...”), “До Основ’яненка”, 
Іван 1 Іідкова , 1 арасова ніч .

...на другий р ік  видав друком він свою поему “Гайдамаки’’ — 
першодрук поеми окремою книжкою див.: Гайдамаки: Поема Т.Ш евчен
ка. —  С П б, 1841. Детально див.: Крячок М . Перший випуск “Гайда
маків” Тараса Шевченка: маловідомі факти, архівні джерела /  /  Архіви 
України. —  2004. —  №  1—2. —  С. 85—92.

с. 3 3 4  Орися ж ти, моя ниво... розстелися ж, убогая ниво! — 
тут М.Грушевський цитує витяг з  поезії Т.Ш евченка “Н е нарікаю я на 
Бога...", змінюючи порядок рядків (див.: Ш евченко Т .Г . Повне зібран
ня творів: У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 2: Поезія 1847—1861. —  С. 355).

с .  3 3 5  Я к умру, то поховайте... як реве ревучий —  тут М .Гру
шевський цитує витяг з  поезії Т.Ш евченка «[Заповіт] “Я к умру, то по
ховайте...”» (Там само. —  Т . 1: Поезія 1837—1847—  С. 371).
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...тут і комітет є... —  О б’єднаний комітет зі спорудження пам’ят
ника Т . Шевченкові в Києві був створений за постановою Київської 
міської думи від 15 вересня 1905 р. Реальну роботу комітет розпочав лише 
6 жовтня 1908 р. після затвердження думою його інструкції. Н а комітет 
покладалися завдання збору пожертв, вибір місця для встановлення па
м’ятника, оголошення конкурсу. Детально див.: Тарас Шевченко. Доку
менти і матеріали. 1814—1943. —  К., 1963. —  С. 147—148; 152—155.

Січ Запорозька
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  17 вересня. — 

№  3. —  С. 4—5. Підпис: М .Грушевський. Стаття написана між 4 і 5 ве
ресня 1909 р. (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  
Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 297).

Подається за першодруком.
Історію організації українського козацтва та заснування Січі М.Гру- 

шевський ґрунтовно висвітлює у своїй фундаментальній праці “Історія 
України-Руси” (К ., 1995. —  Т . 7).

с. 3 3 8  Оце воля спить... Коли то те буде.... —  тут М.Грушевсь
кий подає витяг з  поезії Т.Ш евченка “Буває, в неволі іноді згадаю ...”, 
пропускаючи декілька фраз (див.: Ш евченко Т . Повне зібрання творів:
У 12 т. —  К., 2001. —  Т . 2: Поезія 1847-1861. —  С. 2 2 4 -2 2 5 ) . 

Могила Сірка
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  22 жовтня. —  №  8. — 

С. 4 —5. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 12 жовтня 1909 р. 
(Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, 
on. 1, спр. 25, арк. 303 зв.).

Подається за першодруком.

с .  3 4 0  ...і ото могила його стоїть до нинішнього часу коло села 
Покровського (Катеринославської губернії) —  наприкінці X IX  ст. 
Д.Яворницькому доводилося бачити могилу І.Сірка в с. Капулівці тодіш
ньої Катеринославської губернії (село розміщене поруч з  селом Покров- 
ським, ймовірно, тому його і називає М.Грушевський). Н а той час пер
вісний надгробний камінь не зберігся, він був знищений російськими 
військами ще на початку X V III ст. Відновлюючи могилу, козаки встано
вили новий камінь, зображення якого і подає М.Грушевський. У 1960-ті 
роки могилі загрожувало затоплення Каховським водосховищем, і на чис
ленні клопотанння громадськості і науковців було прийняте рішення про
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перепоховання І.Сірка в козацькому пантеоні на о. Хортиця. Всупереч 
цьому восени 1967 р. за наказом партійного керівництва Дніпропетров
ської області прах кошового отамана з  чужим черепом був залитий бе
тоном у кургані доби бронзи (т. зв. “Бабина могила”) поблизу с. Капу- 
лівки Нікопольського району. Справжній череп переданий у лабораторію 
пластичної антропологічної реконструкції Інституту етнографії А Н  
С Р С Р . І лише влітку 1990 р. останки І.Сірка разом з  повернутим чере
пом були перепоховані за християнським звичаєм в окрему капличку. Д е
тально див.: Апанович О . Гетьмани України і кошові отамани Запорозь
кої Січі. —  К., 1993. —  С. 145—148; Сегеда С . Зневажена святиня: 
Хроніка подій довкола могили Івана Сірка /  /  Пам’ятки України. — 
1990. —  4 . 1 .  —  С .' 16—18; Яворницький Д . Іван Дмитрович Сірко, 
славетний кошовий отаман Війська запорозьких низових козаків / /  
Яворницький Д . Твори: У 20 т. —  Київ; Запоріжжя, 2004. —  Т . 1. —  
С. 4 3 2 -4 3 3 .

Н а кам ені м огильнім  напис: “Р о к у  Бож ого 1 6 8 0  місяця августа 
1 д н я ... —  у своїй праці про І.Сірка Д.Яворницький подає напис з  ка
м’яного надгробка, який він бачив наприкінці X IX  ст.: “Року божого 
1680 мая 4 преставился рабъ бож Иоанъ Серько Дмитрови атаманъ ко- 
шовой воска запорозкого за его ц п в (царского пресветлаго величества) 
Федора Алексєвича. Памят праведного со похвалами” (Яворницький Д . 
Іван Дмитрович Сірко, славетний кошовий отаман Війська запорозьких 
низових козаків. —  С. 433). Тут же вчений зазначає, що сучасники 
Сірка писар Биховець та літописець Величко подають іншу дату смерті 
(1 серпня). Д.Яворницький схиляється до їх версії і висловлює думку, 
що на відновленому пам’ятнику запорожці допустили неточність. У своїй 
популярній статті М.Грушевський не став вдаватися в історію з надгроб
ком, а подав дату смерті кошового отамана, вірогідність якої поділяли 
обидва вчені.

Київ

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  21 січня. —  
№  4. —  С. 4 —5. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 8 січня 
1910 р. (див.: Гирич /., Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевсько- 
го за 1910 ріїс / /  Український історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 101).

Подається за першодруком.
Огляд києвознавчих студій М.Грушевського див.: Добровольський Л . 

Київщина та Київ у працях М.С.Грушевського / /  Ювілейний збірник 
на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського з нагоди
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шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. — 
К ., 1928. —  Т . І. —  С. 4 1 0 -4 2 7 ; Панькова С . Грушевський Михай
ло Сергійович /  /  Видатні діячі науки і культури Києва в історико-крає- 
знавчому русі України. Біографічний довідник. —  К., 2005. —  С. 146— 
162; Папакіна Т. Документи Інституту рукопису Національної бібліоте
ки імені В.І.Вернадського як джерело до вивчення діяльності Комісії до
слідження історії Києва та Правобережжя при ВУАН  (1924—1932) /  /  
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник 
наукових праць. — К., 2001. — Вип. 3. — С. 334—336; Рудниць- 
кий Я . Михайло Грушевський і походження Києва /  /  Український іс
торик. —  1991-1992 . —  Ч. 3 - 4 ,  1 -4 .  —  С. 3 9 0 -3 9 5 .

Болди
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  25 березня. — 

№  13. —  С. 6. Підпис: М .Г -й .
Подається за першодруком.

Олегова могила
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  29 квітня. — 

№  17. —  С . 5. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.

Львів
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  13 травня. — 

№  19. —  С. 5—6. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.

Аскольдова могила
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  27 травня. — 

№  21. —  С. 4. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.

Ржищів
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  10 червня. — 

№  23. —  С. 5. Підпис: М .Г-ий.
Подається за першодруком.



КОМ ЕНТАРІ 647

Чернігів
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  24 червня. —  

№  25. —  С. 5—6. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.

П еремиш ль

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  29 липня. —  
№  ЗО. —  С. 5—6. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.

Ц ерква св. Василія в- О вручі

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  5 серпня. —  
№  31. —  С. 5. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.
Історію пам’ятки та її відбудови див.: Лукомский Г .К . Волынская 

старина / /  Искусство в Ю жной Руси. —  1913. —  №  7 —8. —  
С. 13 -14 .

с. 356 ...д и в . п ро  н ього  “С ел о” JV? 17 ... —  див.: Груш евський М . 
Олегова могила / /  Село. —  1910. —  29 квітня. —  №  17. —  С. 5.

Л уцьк
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  14 жовтня. —  

№  41. —  С. 5. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.

Мстиславова церква в Володимирі-Волинськім

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1911. —  27 січня. — 
№  5. —  С. 5. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.

с. 3 6 0  Т еп ер  ї ї  в ідн овл ен о ... —  детально історію відновлення хра
му у 1900 р. та бібліографію див.: М андзю к Ф . Володимир - Волинський 
Свято-Успенський собор. —  Луцьк, 2001.
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ІС Т О Р И Ч Н І С Ю Ж Е Т И

З  Хмельниччини
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  24 вересня. — 

№  4. —  С. 4. Підпис: М .Груш евський.
Подається за першодруком.
Історії Хмельниччини та ключовим подіям Національної революції 

1648—1676 рр. М.Грушевський присвятив низку своїх наукових та нау
ково-популярних праць, зокрема: Хмельницький і Хмельниччина / /
З Н Т Ш . —  1898. —  Т . X X III -X X IV . —  С. 1 -3 0 ; 250 літ / /  Гру. 
шевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 236—240; 
Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти /  /  
Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). —  К , 
2003. —  С. 5 -5 4 .

Дума про Ганжу Андибера, гетьмана запорозького
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  1 жовтня. — 

№  5. —  С. 4 —5. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 25 вересня 
1909 р. (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц ДІА УК, 
ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. ЗОЇ зв.).

Подається за першодруком.
Стаття є коротким вступом до публікації “Думи про Ф еська Анди

бера” (с. 5—6).

Україна
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  8 жовтня. —

№  6. —  С. 5—7. Підпис: Ю .Б удяк і М .Груш евський.
Подається за першодруком.

Наші люди з карпатських сторін
Вперше опублжована в газеті: Село. —  1909. —  15 жовтня. — 

№  7. —  С. 4. Підпис: М .Груш евський. Стаття написана 6 жовтня 
1909 р., про що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: «[...] на
писав дві статі для №  7 “Села”» (Грушевський М. Щоденник 
1904-1910 рр. / /  Ц ДІА У К, ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 302). У цьо
му ж  числі була опубліїсована інша згадана стаття “Просвітні товарист
ва і гуртки”.

Подається за першодруком.
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Галицький сойм

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  12 листопада. —  
№  11. —  С. 3—5. Підпис: М.Грушевський. Стаття написана 1 листопада 
1909 р., про що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: «Мусів від- 
ложити “Історію”, що[б] полагодити “Село”, написав статю про Сойм» (Гру- 
шевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  ЦДІАУК, ф. 1235, on. 1, 
спр. 25, арк. 308).

Подається за першодруком.
Історіографічний огляд за темою див.: Чорновол І. Українці в Га

лицькому сеймі: історіографічні, методологічні й політичні аспекти дослі
дження / /  Україна: культурна спадщина, національна свідомість, дер
жавність. —  Львів, 2000. —  Вип. 7: Збірник на пошану професора 
Юрія Сливки. —  С. 160—165.

У сибірських нетрях

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  10 грудня. —  
№  15. —  С. 4. Підпис: М .Груш евський.

Подається за першодруком.

Розділ IV. З Б ІР К А  С Т А Т Е Й
“П Р О  У К Р А ЇН С Ь К У  М О В У  І У К Р А ЇН С Ь К У  Ш К О Л У ” (1912)

Збірка статей М.Грушевського “Про українську мову і українську 
школу” вперше була видрукувана у Києві 1912 р. (Друкарня Київської 
другої спілки). Я к  зазначив сам автор у передмові, до неї увійшли стат
ті (16) про українську мову, школу й освіту, друковані в газеті “Село” 
впродовж 1909—1910 рр.: 15 вступних та один огляд “Ш кільна справа 
в Галичині”. У збірці статті опубліковані з  незначними редакційними ви
правленнями чи змінами автора.

Коректи збірки зберігаються в Ц Д ІА У К  (ф. 1235, on. 1, спр. 180, 
арк. 1—64.). Перша коректа (арк. 1—32 зв.) містить правописні виправ
лення автора, друга (арк. 33—64) —  лише декілька уточнень. У першій 
коректі біля заголовків рукою автора зазначено рік та число газети “С е
ло”, де вперше була опублікована кожна стаття, внесена до збірки. Н а 
титульній сторінці першої коректи автографи М.Грушевського: “П еча
тайте 3 000 екземплярів” з  підписом (вгорі праворуч) та “Дайте ще ре
візію” (вгорі ліворуч). Н а четвертій сторінці нижче змісту ще один ав
тограф М.Грушевського: «Оздоби до сього видання взяті з  книжки
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“Алфавит духовний”, друкованої в Києві 1760 р. З  оздоб оціх книг того 
часу скомпонована обгортка сеї книги В.Гр.Кричевським». Цей текст з не
значними змінами увійшов до видання.

Збірка була надрукована не пізніше 20 квітня 1912 р., оскільки цим 
днем датується засідання Київського тимчасового комітету у справах 
друку, де розглядалося питання про зміст конфіскованого видання “Про 
українську мову і українську школу”. Підставу для закриття правдивої 
інформації щодо заборон української мови і школи цензура вбачала в 
наступному: «Хотя брошюра, предназначенная автором преимуществен
но для крестьян, является сборной перепечаткой статей, помещавшихся в 
местной газете “Село” в течении 1909 и 1910 гг., которые в отдельнос- 
ти инкриминируемы не были, однако соединение всех этих статей в од
ной брошюре носит преступный характер, так как имеет явно агитацион- 
ные цели для организации борьбы против государственной школы» 
( П анькова С . Михайло Грушевський і народна газета “Село” у світлі 
мемуарних та епістолярних джерел /  /  Український історик. —
2 0 0 4 -2 0 0 5 . —  Ч. 3 - 4 / 1 .  —  С. 44).

Н а підставі цих висновків комітет прийняв постанову: “просить Про
курора Киевской Судебной П алата войти с ходатайством в Палату об 
утверждении ареста и об уничтожении названной выше брошюры [...], 
не привлекая к ответственности автора ея профессора Михаила Грушев- 
ского, если при конфискации полицейским дознанием будет установлено, 
что брошюра распространения не получила” (Там само. —  С. 45). З а 
відувач редакцією “Села” Ю .Тищенко (Сірий) вжив усіх заходів, щоб 
при розгляді справи в судовій палаті (27 квітня 1912 р.) конфіскація була 
знята. Книгу, забрану з друкарні незброшурованою, видали для завер
шення палітурних робіт та розповсюдження.

Бібліографічний огляд збірки подав М.Вороний у виданні: Л Н В . — 
1912. —  Т . LIX . —  С. 231; рецензії —  Д.Дорошенко в журналі: Укра
инская жизнь. —  1912. —  №  7—8. —  С. 138—140; М.Г-ич у газеті: 
Рада. —  1912. —  10 травня. —  №  1—6. —  С. 3. У своїй рецензії 
Д.Дорошенко зазначав: «Н а страницах “Села” проф. Грушевскому при
шлось встретиться лицом к лицу с массовый читателем из народа, и 
здесь публицист-ученый показал себя блестящим популяризатором, су- 
мел соединить обычные достоинства своего пера с ясностью и нагляд
ностью изложения. [...] Книга проф. Грушевского, полагаем, имеет зна- 
чение не только как популярно-агитационное издание для массового 
народного читателя: это также исторический документ о положений куль- 
турно-национальных запросов жизни на Украине в наше тяжелое безвре
менье. И  перечитать этот документ весьма поучительно —  теперь и в
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будущем» (Д [орош ен]ко Д . Михайло Грушевський. Про українську мо
ву і українську школу. Київ. 1912 /  /  Украинская жизнь. —  1912. —  
№  7 - 8 .  —  С. 1 3 9 -1 4 0 ).

Друге видання збірки вийшло в Києві 1913 р. накладом видавництва 
“Відродження” і вміщувало ті ж  самі статті, що і перше. Проте, воно 
значно “постраждало” від руки цензури. Були вилучені фрагменти в 
статтях: “Н е порозумнішали” (3-й абзац); “З а  український університет” 
(майже весь 5-й абзац); “З а  слова і букви” (кінець 1-го, початок 2-го 
абзацу); “Російська Академія наук про українську мову” (друга полови
на 1-го абзацу). Друге видання було доповнене такою короткою перед
мовою: «Перше видання сеї книжечки вийшло в 1912 р. накладом само
го автора. Книжечка 'мала великий успіх з  огляду на авторитетне й 
популярне ім’я автора, а також з  огляду на саму справу, яку обговорює 
в нім автор зі знанням річі і для кождого зрозуміло. Серед усіх потреб 
нашого національного життя потреба рідної школи найголовніша, бо на
род, який не має своєї школи, може бути лише пасербом чужих народів, 
а ніколи не виб’ється на самостійну дорогу існування. Боротьбі за рідну 
мову і рідну школу мусимо присвячувати найбільше уваги, тому й видає
мо сю книжечку, щоб вона стала в пригоді кождому, хто не свідомий ве
ликої ваги рідної мови й рідної школи для поступу й розвитку рідного 
народу. Видавництво “Відродження”». Поряд з передмовою вміщена ре
продукція портрета М.Грушевського бл. 1894 р. Єдиний відомий на сьо
годні оригінал цього знімка зберігається в колекції Історико-меморіаль- 
ного музею Михайла Грушевського в Києві.

З а  першим повним виданням збірка тричі перевидавалася в Києві 
1917 р. (доповнена вступом та “Словом на закінчення”), а також 1991 р. 
видавництвом “Веселка” з  передмовою Я.Гояна “Воскреснемо”.

Ш кільна мова

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  24 вересня. — 
№  4. —  С. 1—2. Підпис: М .Г .

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К ., 1912. —  С. 5—7.

Найбільш гостро проблему заснування української школи та викла
дання рідною мовою, посилаючись на думку згаданих у цій статті відо
мих російських педагогів К.Ушинського, М.Весселя та М.Корфа, 
М.Грушевський підносить у статті “Камень краеугольный” (Русские ве- 
домости. —  1916. —  26 февраля. —  №  46. —  С. 2). Стаття увійшла 
до цього тому.
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Законопроект про учення українською мовою
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  5 листопада. — 

№  10. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р. Стаття написана 27 жовтня 1909 р., 
про що свідчить запис у щоденнику М.Грушевського: «[...] писав статі до 
10 і 11 ч[исел] “Села”» (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  
Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 295).

Подаємо за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К., 1912. —  С. 8 —10.

с. 383 В  марті 1908~го року 37 депутатів Держ авної (Государ- 
ственої) Думи подали такий законопроект —  текст законопроекту “О 
языке преподавания в начальныя школах местностей с малорусским на- 
селением”, внесеного в III Державну Думу 29 березня 1908 р., імена де
путатів та пояснювальна записка опубліковані у виданні: Лотоцький О. 
Сторінки минулого. —  Варшава, 1934. —  Ч. 3. —  С. 9 6 —103. Питан
ня про національну освіту III Дума не розв’язала. Воно знову гостро по
стало в IV  Думі: у серпні 1915 р. блок прогресивних партій подав запит 
в справі української школи. “Докладная записка министру народного 
просвещения об украинской школе” 14 серпня 1915 р. була вручена мі
ністру народної освіти П.Ігнатьеву українськими громадськими діячами 
Ф.Матушевським, С.Русовою та С.Івановим. (Украинская жизнь. —
1915. —  №  8 - 9 .  —  С. 1 3 -3 4 , 126).

Українське письменство
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  19 листопада. — 

№  12. —  С. 1—3. Підпис: М .Г . З а  щоденником М.Грушевського, вста
новлена дата написання статті —  8 листопада 1909 р.: «Вечером напи
сав дві чималі статі для “Села”» [друга стаття “Гетьман Петро Доро
шенко” за підписом М . Груш евський опублікована у цьому ж  числі. — 
С .П .]  (Грушевський М. Щоденник 1904—1910 рр. / /  Ц ДІАУК, 
ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 309 зв.).

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К., 1912. —  С. 11—15.

с. 386  Перша граматика чисто народної української мови ви
йшла дев'яносто літ тому... —  йдеться про видання: П авловский А л. 
Грамматика малороссийского наречия или грамматическое показание су- 
щественнейших отличий, отдаливших малороссийское наречие от чистого 
российского языка, сопровождаемое равными по сему предмету замеча- 
ниями и сочинениями. —  С П б, 1818.
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В  1848 р . заведено в Львівськім університеті кафедру українсь
кої мови... —  кафедра української мови і літератури була відкрита у 
1849 р., її очолив Я.Головацький.

С . 387 ...по благословенні Синоду виходить переклад Святого 
Письма... —  йдеться про переклад Євангелія, здійснений П.Морачев- 
ським ще у 1860 р., виданий навесні 1906 р. Див.: Комаров М . П .М о- 
рачевський та його переклад Св[ятого] Євангелія на українську мову. —  
Одеса, 1913.

Не порозумнішали
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  17 грудня. —  №  16. —  

С. 1—2. Підпис: М .Г р.
Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра

їнську школу. —  К.., 1912. —  С. 16—18.

Не позволити!
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  18 березня. —  

№  12. —  С. 1—2. Підпис: М .Груш евський.
Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра

їнську школу. —  К.., 1912. —  С. 19—20.

Колишня освіта і теперішня темнота

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  1 жовтня. — 
№  5. —  С. 1—2. Підпис: М .Г р. Дата написання статті (25 вересня 
1909 р.) встановлена за щоденником М.Грушевського: «Понаписував 
статі для “Села”» (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  
Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 301 зв.). У цьому ж  числі “С е
ла” була опублікована стаття “Дума про Ганжу Андибера гетьмана за 
порозького” (за підписом М .Груш евський) та “Про врожай” (за підпи
сом М.Гр.).

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К.., 1912. —  С. 21—24.

Шкільна справа в Галичині
Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  1 січня. —  №  1. —  

С. 5—6. Підпис: М .Груш евський. Дата написання (7 грудня 1909 р.) 
встановлена за щоденником М.Грушевського; «Вчора написав статі для 
“Села” про гал[ицькі] школи, але прийшли газети про український] день
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і мусів писати іншу, на сю тему» (Грушевський М . Щоденник 
1904-1910 pp. / /  Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 314).

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  С. 25—28.

Проблеми національної школи в Галичині М . Грушевський висвітлює 
у своїх працях: “Щ о ж  далі? (В  справі руських гімназій)“; “В справі 
руських шкіл і руського театру”; “Н е даймося!”; “Із польсько-україн
ських стосунків Галичини (Кілька ілюстрацій до питання: автономія об
ласна чи національно-територіальна)” (див.: Груш евський М . Твори: У
50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 2 5 8 -2 6 9 ; 2 7 4 -2 7 6 ; 4 8 5 -  527); 
Наша школа / /  Наша школа. —  1909. —  Ч . І—III. —  С. 1—5; З а  рід
ну школу / /  Діло. —  1910. —  28(15) травня. —  С. 1 (останні статті 
увійшли до цього тому). Спеціальне дослідження з  цього питання С .Б а
рана “3  поля національної статистики галицьких середніх шкіл” було 
опубліковане у виданні Н Т Ш : Студії з  поля суспільних наук і статисти
ки. —  Львів, 1910. —  Т . 2. —  С. 107-178 .

З а  український університет

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  11 березня. — 
№  11. —  С. 1—2. Підпис: М .Груш евський. Дата написання статті (4  бе
резня 1910 р.) встановлена за щоденником М.Грушевського ( Гирич /., 
Тодійчук О . Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік / /  Україн
ський історик. —  2002. —  Ч. 1—4. —  С. 107).

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К., 1912. —  С. 2 9 —32.

М.Грушевський, який був одним із провідників змагання за самостій
ний український університет у Львові та відкриття українських кафедр в 
університетах Росії, ґрунтовно висвітлює історію цього руху в своїх пра
цях: Добиваймося свого університету / /  Діло. —  1897. —  12 липня 
(30 червня). —  Ч . 145; Листи з-над Полтви: Лист третій / /  Грушев
ський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 161— 187; Із 
польсько-українських стосунків Галичини (Кілька ілюстрацій до питан
ня: автономія обласна чи національно-територіальна) / /  Там сам о.— 
С. 4 85—527; Справа українських катедр і наші наукові потреби / /  Там 
само. —  С. 458—484; Утраквізація чи розділ університету? / /  Діло. — 
1907. —  14 (1) березня. —  Ч. 48. —  С. 1; Меморіал Товариства до 
міністра просвіти в справі утворення самостійного українського 
університету у Львові / /  Хроніка Н Т Ш . —  Львів, 1907. —  Ч. 31. — 
С. 2 0 —22; В університетській справі / /  Діло. —  1910. —  1 червня
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(19 травня); Невідклична справа / / З а  український університет у Львові 
(Збірка статей в університетській справі). —  Львів, 1910. —  С. 7—11 
(останні 4 статті увійшли до цього тому).

Промовили

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  11 лютого. — 
№  7. —  С. 1—2. Підпис: М.Грушевський. Стаття написана 18 лютого 
1910 р., про що свідчить запис у щоденнику вченого ( Гирич І., Тодій- 
чук О . Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік /  /  Український 
історик. —  2002. —  Ч . 1—4. —  С. 106).

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  Кг, 1912. —  С. 33—34.

З а  слова і букви

Вперше під назвою “3  кінцем року” опублікована в газеті: Село. —
1910. —  20 грудня. —  №  50. —  С. 2 —3. Підпис: М.Грушевський.

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К ., 1912. —  С. 35—40.

Великдень

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  15 квітня. —  
№  16. —  С. 2. Підпис: М.Грушевський. Стаття написана 1 квітня 
1910 р., про що свідчить запис у щоденнику вченого ( Гирич І., Тодій- 
чук О . Щ оденник Михайла Грушевського за 1910 рік /  /  Український 
історик. —  2002. —  Ч . 1 -4 .  —  С. 111).

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К., 1912. —  С. 41—43.

\

Російська академія наук про українську мову

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  1 квітня. —  
№  14. —  С. 1—2. Підпис: М .Грушевський.

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К ., 1912. —  С. 4 4 —47.

Детально справу про знесення заборони на українську мову, склад 
академічної комісії М.Грушевський висвітлює і своїй статті: “Меморіал 
Петербурзької академії в справі свободи української мови в Росії”, опуб
лікованої 1905 р. у Л Н В  (Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів,
2002. —  Т. 1. —  С. 2 7 0 -2 7 3 ) .
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Мова українська і руська

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  8 квітня. — 
№  15. —  С. 1—2. Підпис: М .Грушевський.

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К., 1912. —  С. 4 8 —52.

Мова панська і мужицька

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1909. —  26 листопада. — 
№  13 —  С. 1—2. Підпис: М .Гр. Автограф статті зберігається в 
Ц Д ІА У К  (ф. 1235, on. 1, спр. 178, арк. 1—3). Стаття написана не піз
ніше 5 жовтня 1909 р., про що свідчить запис у щоденнику М.Грушев- 
ського за цей день: «Для “Села” прийшлося написати нову статю, за
мість вискладаної вже “Мова панська і мова мужицька”, щоб не 
дражнити гусей» (Грушевський М . Щоденник 1904—1910 рр. / /  
Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 25, арк. 302).

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К., 1912. —  С. 53—56.

Розуміють

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  17 лютого. — 
№  8. —  С. 1—2. Підпис: М.Грушевський. Стаття написана 11 лютого 
1910 р., про що свідчить запис у щоденику вченого ( Гирич І., Тодій- 
чук О . Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік / /  Український 
історик. —  2002. —  Ч . 1—4. —  С. 105).

Подається за другим виданням у збірці: Про українську мову і укра
їнську школу. —  К., 1912. —  С. 57—60.

Інородці

Вперше опублікована в газеті: Село. —  1910. —  4 березня. — 
№  10. —  С. 1~2. Підпис: М .Грушевський. Дату написання (27 люто
го 1910 р.) встановлено за щоденником М.Грушевського. Того дня він 
занотував: “Зачав з  полудня писати статю з приводу Столипін[ського] 
циркуляру, йшла нині дуже” (Гирич І., Тодійчук О. Щоденник Михайла 
Грушевського за 1910 рік / /  Український історик. —  2002. —  Ч. 1— 
4. —  С. 107).

Подається за другим виданням у збірці: П ро українську мову і укра
їнську школу. —  К.., 1912. —  С. 61—63.
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Стаття написана з приводу виходу циркуляру прем’єр-міністра Росії 
П.Столипіна від 20 січня 1910 рм який поставив поза законом усіх іно
родців, в їх числі і українців, заборонивши створення їх спілок і това
риств. Навіть ці ганебні розпорядження, на думку М.Грушевського, мо
жуть бути використані для піднесення української справи: таку думку 
вчений висловлює у статті “Гімн вдячності”, опублікованій у Л Н В  (Гру- 
шевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 131—135).

Розділ V . С У С П ІЛ Ь Н О -П О Л ІТ И Ч Н І С Т А Т Т І 
П Е Р ІО Д У  З А С Л А Н Н Я  (1915 —  Б Е Р Е З Е Н Ь  1917)

У річницю війни (В годовщину войны)
Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1915. —  

№  7. —  С. 5—8. Підпис: М.Грушевский. Стаття написана в Сим
бірську. Детальний огляд статті під заголовком “Живуча сила” вміщений 
у виданні: Вістник Союза визволення України. —  1915. —  24 жовт
ня. —  Ч . 4 1 -4 2 .

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Стаття належить до циклу публікацій М.Грушевського, в яких уче

ний розглядає національні проблеми та стан українського руху в контекс
ті подій Першої світової війни (Н а распутьи / /  Украинская жизнь. —  
1915. —  №  10. —  С. 5—9; Новый год / /  Там само. —  1916. —  
№  1. —  С. 5—9; Перспективи нового життя / /  Промінь. —  1917. —  
№  1—2. —  14 січня. —  С. 16—19. Статті увійшли до цього тому). Н е
зважаючи на численні жертви війни, історик виступає з  оптимістичним 
настроєм і вірою у невичерпну енергію українства, звертається до істо
ричного досвіду оновлення національного життя всупереч репресіям, 
утискам, війнам.

с. 416 ...у  наш час розпущена була... легенда про “прусські мар
к и ”... —  йдеться про публікацію у 1910 р. на сторінках польських та 
москвофільських газет фальшивих документів про українсько-німецьку 
угоду, які продав цим виданням колишній німецький агент, авантюрист 
Б.Раковський. Документи містили фальшиві відомості про надання німе
цьким урядом субсидій українським газетам і товариствам та ін. (див.: 
Нікчемна безсоромність польських клеветників / /  Діло. —  1910. —  
21 (8 ) червня. —  №  135; Вшехпольсько-русофільські фабрикати / /  
Там само. —  22 (9 )  червня. —  №  136; Щ е Раковський і його “докумен
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ти” / /  Там само. —  27 (14) червня. —  №  140). Діяльність Б.Раков- 
ського була розвінчана істориком революційних рухів у Росії В.Бурце- 
вим. Цей вже давно спростований наклеп повторив на початку 1915 р. з 
думської трибуни міністр іноземних справ С.Сазонов, виступ якого засу- 
див у Думі депутат В.Дзюбинський.

...що галицьких українців “вигадав” в 1848 г. австрійський на
місник Стадіон... —  йдеться про діяльність намісника Галичини 
(1847—1848), який підтримав акції Головної руської ради з метою про
тиставлення українського руху могутнішим і небезпечнішим для Відня 
польським національним змаганням, недопущення українсько-польського 
зближення під час революції 1848 р. в Австрійській імперії. Ц е дало по
лякам підстави довго закидати австрійцям, що “придумав” русинів граф 
Ф ранц Стадіон. Закиди довго залишалися живучими, знайшли місце і в 
секретному огляді політичного руху в Галичині, поданому 17 січня 1915 р. 
начальником тимчасового жандармського управління військового генерал- 
губернаторства в Галичині полковником Мезенцовим заступнику мініст
ра внутрішніх справ Росії (див.: Єфремов С. До історії “Галицької 
Руїни” 1914—1915 рр. (В  жандармському освітленні) / /  Україна. — 
1924. —  Кн. 4. —  С. 132).

Тлінний прах (Ветхий прах)

Вперше опублікована в газеті: Речь (Петроград). —  1915. — 
25 (12) октября. —  №  281. Підпис: М .Грушевский. Передрук під 
однойменною назвою здійснений у журналі: Украинская жизнь. —
1915. —  №  10. —  С. 8 5 -9 2 .

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Стаття написана у відповідь на публікаціїо: Кулаковский Ю . Рус- 

ским людям, именующим себя “украинцами” / /  Киевлянин. —  1915. — 
19 вересня. —  №  258. —  С. 1. Виходу в світ статті М.Грушевського 
сприяв відомий діяч української громади у Петрограді П.Стебницький, 
про що свідчить лист вченого від 15 жовтня 1915 р.: «Дуже дякую за 
№  “Речи”, котрий я дістав сьогодня, і за участь в уміщенню сеї статі... 
“Речи” я подякував за уміїцення і запевнив, що якби їм пришилася гад
ка дати ще місця для статі на сі теми, то я во всякое время готов к их 
услугам» (ІР  Н БУ В , ф. III, №  52052). Редакція газети скористалася 
пропозицією вченого. Наступна праця “Несколько слов об украинстве” 
була опублікована 22 (9 ) червня 1916 р. (№  156).

Відгук на статтю М.Грушевського подав редактор “Киевлянина” 
В.Ш ульгін (Неблагодарное дело / /  Киевлянин. —  1915. —  23 октяб-
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ря. —  №  292. —  С. 1—2). Він запевнив, що “Киевлянин” вмістив би 
на своїх сторінках відповідь М.Грушевського Ю.Кулаковському. Проте 
головною метою публікації В.Шульгіна було бажання в черговий раз ви
словити своє відношення до українського руху: «Раз опять выдвигается 
украинский вопрос, мы не считаем возможный не высказать свои взгля
ды по существу этого дела. [...] Если “украинцам” непременно хочется 
созидать свою культуру —  ничего с этим не поделаешь, пусть пробуют. 
М ы не можем, не насилуя совести, пожелать им успеха, но мы считаем, 
что государственная власть поступит мудро, если предоставит им полную 
свободу делать их неблагодарное дело». М.Грушевський, в свою чергу, 
не залишив без уваги “настанови” українцям В.Шульгіна, відповівши 
йому статтею “Камень преткновения” (Русские ведомости. —  1916. —  
11 февраля. —  №  33. —  С. 2). Стаття вміщена в цьому томі.

с .  418 ...зупиняється на відомостях... про “український легіон 
добровольців” —  йдеться про українські військові організації, які по
стали в Галичині напередодні Першої світової війни. У першій половині 
1913 р. під головуванням В.Старосольського було засноване Товариство 
Українських січових стрільців (У С С ). Восени того ж  року з  ініціативи 
КТрильовського товариство трансформувалося у нову організацію під 
назвою Українські січові стрільці II (УСС II). Подібні організації УСС 
стали виникати по всій Галичині. Влітку 1914 р. їх нараховувалося 96. 
Активну діяльність розгорнув також курінь “Сокіл-Батько”, створений 
наприкінці 1913 р. Детально див.: Ковалюк Р . Український студентський 
рух на західних землях X IX - X X  ст. —  Львів, 2000; Красівський О. 
Галичина у першій чверті X X  ст.: Проблеми польсько-українських сто
сунків. —  Львів, 2000. —  С. 7 8 —80; Литвин М ., Науменко К . Істо
рія Галицького стрілецтва. —  Львів, 1991; Ріпецький С. Українське сі
чове стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. —  Н ью-Йорк, 1956.

У  наведеному ним досить довгому перелікові осіб... я  не бачу 
жодного імені, хоч якось причетного до Львівського університет 
ту... —  у своїй статті Ю.Кулаковський, посилаючись на публікацію 
“Украинский легион добровольцев” ( “La Revue Ukrainienue”. —  1915, 
серпень. —  С. 8 3 —90), називає імена січових стрільців: Галущинський, 
Вітовський, Дідушок, Горук, Козак, Гутковський, Будзиновський, Се- 
менюк, Гирняк, Яримович, Тучапський, Сушко, Свідерський, Мельник, 
О.Степанівна, С.Галечко.

с .  420 ...зовсім не поділяв так званої “австрійської орієнта
ції”... —  ця позиція М.Грушевського детально висвітлена в працях: Ги- 
рич І. “Федераліст” очима “самостійника” (до історії написання статті
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А .Ж ука “М.Грушевський та СВУ”) / /  Молода нація. —  2002. — 
№  3. —  С. 81—110; Ж ук  А .  Проф. М.Грушевський і Союз визволен
ня України в роках першої світової війни / /  Там само. —  С. 111—134.

...і я  особисто у  статті “Сараєвська трагедія”... —  стаття була 
опублікована напередодні Першої світової війни в Л Н В  (1914. — 
Т. LX V . —  Кн. V I. —  С. 424—431); передрук: Грушевський М . Тво
ри: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. —  С. 472—478. У ній автор рі
шуче відкидає сподівання українських політичних кіл на зорієнтованість 
зовнішньої політики Австро-Угорщини на схід, зокрема на вирішення 
української справи. Тираж шостої книги Л Н В  зі статтею “Сараєвська 
трагедія” був частково конфіскований австрійською прокуратурою, част
ково не допущений в Галичину через те, що “автор резко осуждает по
литику галицко-украинских ответственных кругов за ее направление — 
вовлечь российских украинцев в круг австрийской ориентации”. Свої пе
реконання, обґрунтовані у статті, М.Грушевський підтвердив під час до
питів, проведених Київським губернським жандармським управлінням у 
грудні 1914 р.: «[...] в статье “Сараевская трагедия” я со всею силою 
выступал против легенд о том, что разрешение украинского вопроса мо- 
жет прийти со стороны —  от Австрии, от покойного наследника авст- 
рийского престола или от каких-нибудь других международных комбина
ц іи . Я  указывал там (на с. 430), что украинское общество России 
самым решительным образом отмежевывалось всегда от австрийской 
ориентации и не давало повода рассчитывать на него каким-нибудь сто- 
ронникам заграничного вмешательства» (див.: М узичук О . Звинувачу
ється в шпигунстві... (Невідомі джерела до біографії М.С.Грушевсько- 
ro) / /  Архіви України. —  1991. —  №  5. —  С. 22).

с .  421 ...реком ендую чи повернутися до  костомаровського поло
ження, що українська література повинна залишитися тільки “мужи
ц ьк о ю ” —  тезу про призначення української літератури “для домашньо
го вжитку” М.Костомаров висловив у своїх статтях: Еще по поводу 
малорусского слова “Московский ведомостям” / /  Исторический вест- 
ник. —  1881. —  Т . 2. —  Кн. 4. —  С. 764—770; Малорусское слово / /  
Вестник Европы. —  1881. — Т . 1. —  Кн. 1. —  С. 401—407; По вопросу 
о малорусской слове “Современным известиям” / / Т а м  само. —  Т . 2. — 
Кн. 3. —  С. 359—365; Украинофильство / /  Русская старина. — 
1881. —  Т . ЗО. —  Кн. 2. —  С. 319—332; Задачи украинофильства. 
Луна. Украинский альманах на 1881 год. Киев, 1881 / /  Вестник Евро
пы. —  1882. —  Т . 1. —  Кн. 2. —  С. 8 8 6 -9 0 0 .

С . 422  . . . зауважу,  що взагалі немає нічого необґрунтованішого, 
аніж нав’язування сучасному українству в патрони саме Мазе~
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пи... —  характеристиці історичної ролі І.Мазепи М.Грушевський при
святив свої суспільно-політичні праці: “Мазепинство” і “богданівство”; 
Виговський і Мазепа / /  Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 
2005. —  Т . 2. —  С. 199—206; 386—396. Детально див.: Ж уковський А . 
Гетьман Іван Мазепа в оцінці М.Грушевського / /  УІЖ . —  1998. — 
№  6. —  С. 134—145; М ацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в працях М.Гру
шевського / /  Іван Мазепа і Москва. —  К., 1994. —  С. 147—163; 
Кресін О .В . Мазепа і мазепинство в науковій спадщині М.С.Грушевсь- 
кого / /  Михайло Грушевський і сучасність: Матеріали міжнар. наук, 
конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. М.С.Грушевського. —  К, 
1998. —  С. 3 2 -3 4 .

С . 423 . .  .на ниві викорінення українства в Галичині... —  див. ко
ментар до  статей “На роздоріжжі” ( “Н а распутьи”) , “Н о ви й р ік ” ( “Н о-

о  99 \
В Ы И  г о д  ) .

На роздоріжжі (Н а распутьи)

Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1915. — 
№  10. —  С. 5—9. Підпис: М .Грушевский. У кінці зазначена дата: 
15.ІХ.1915. Стаття написана в Казані.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
У статті автор наголошує на широкомасштабних репресіях царсько

го уряду проти української преси, літератури, громадських організацій, 
розгорнутих з початком Першої світової війни, та закликає українське 
суспільство вживати всіх заходів до піднесення національних посту
латів.

С. 425 ...на його вуста була накладена печать призупиненням  
української преси —  з перших днів війни у Києві було заборонене ви
дання газети “Рада”, припинений журнал “Українська хата”. Н а початку 
січня 1915 р. за наказом начальника Київської воєнної округи київський 
губернатор видав розпорядження про припинення на весь час воєнного 
стану всіх українських періодичних видань. Щ е раніше, наприкінці серп
ня 1914 р., були закриті українські часописи у Львові. Детально див.: 
Животко А .  Історія української преси. —  Київ, 1999.

...розгром спільного надбання України російської та за 
кордонної—  різних культурних установ... —  йдеться насамперед про 
розгроми, вчинені російськими окупаційними військами у 1914—1915 рр. 
у Н Т Ш , товаристві “Просвіта”, закриття філій і читалень “Просвіти”, 
книгарень, шкіл, установ, знищення книжок тощо. Детально див.: Доро
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шенко Д .  М ої спомини про недавнє минуле (1914—1920). —  Мюнхен, 
1969. —  С. 9 —75; Єфремов С. До історії “Галицької Руїни” 1914— 
1915 рр. (В жандармському освітленні) / /  Україна. —  1924. —  Кн. 4. — 
С. 127—144; Нарис історії “Просвіти”. —  Львів; Краків; Париж, 1993; 
Петрович І. [К р и п ’якевич І .]  Галичина під час російської окупації. Сер
пень 1914—червень 1915. —  Львів, 1915.

с .  4 2 6  ...українське суспільство виступило з  депутаціями та за
писками... —  йдеться про депутацію українських громадських діячів 
Ф.Матушевського, С.Русової та С.Іванова, яка 14 серпня 1915 р. 
вручила міністру народної освіти Ігнатьєву ґрунтовну записку про 
народну школу (див.: Докладная записка министру народного про- 
свещения об украинской школе / /  Украинская жизнь. —  1915. — 
№  8 —9. —  С. 13—34). Депутація у складі Ф.Матушевського, С .П ет
люри та С.Русової 16—18 серпня подала лідерам прогресивних думських 
фракцій “Докладную записку о задачах внутренней политики в 
отношении к украинскому населенню” за підписами редакторів 
українських газет та журналів (Там само. —  С. 5—12). Н а підставі цієї 
останньої записки соціал-демократична фракція та трудова група внесли 
в Думу запит про утиски української преси. Запит підписали М.Чхеїдзе, 
О.Керенський та ін. (див.: Украинская депутация в Петрограде / /  Там 
само. —  №  7 - 8 .  —  С. 126, 131-134).

Зайві сумніви
Стаття написана в Казані між 20 і 27 листопада 1915 р. для жур

налу “Основа”, який виходив в Одесі за редакцією А.В.Ніковського та 
активною участю С.О.Єфремова. Саме вони і замовили М.Грушевсько- 
му матеріал, пов’язаний зі смертю видатного земського статистика, етно
графа, фольклориста і громадського діяча Олександра Русова. 27 листо
пада 1915 р. М.Грушевський писав до С.Єфремова: «Для “Основи” на 
руки Андрія Васильовича] я післав статейку —  з приводу смерті Р у
сова; але супроти того, що в Вашім листі пишете, не знаю чи здається 
вона для “Основи”; просив, якби не підійшло, вернути мені, то пошлю 
до “Укр[аинской] ж[изни]”» ( Гирич І. “Люде смертні, народи вічні” / /  
Старожитності. —  1995. —  №  1—2. —  С. 7). Т е ж  саме він повторю
вав і в листі до А.Ніковського. 26 грудня 1915 р. А.Ніковський повідом
ляв С.Єфремова про набір “Зайвих сумнівів” М.Грушевського, проте в 
кінці січня 1916 р. журнал був закритий, стаття вченого залишилася в 
архіві “Основи” і за життя опублікована не була. Автограф з супровід
ним листом до А.Ніковського та підготовлений до друку редакторський
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примірник зберігаються в Державному архіві Одеської області (ф. 746, 
on. 1, спр. 6, арк. 1—8).

Статтю вперше видрукував В.Заруба в публікації “Одеські матеріали 
Михайла Грушевського” (Дзвін. —  1994. —  №  5. —  С. 116—117). 
Згодом вона з ’явилася в часописі “Старожитності” (1995. —  №  1—2. —  
С. 8 ) з детальною передмовою І.Гирича “Люде смертні, народи вічні” 
(с. 7).

Подається за публікацією у часописі “Старожитності”.
Про безпосереднє спілкування двох вчених і громадських діячів свід- 

чить збережене листування: листи М.Грушевського до О .Русова (ІР  
Н БУ В , ф. І, од. зб. 11026; ф. II, од. зб. 574—575; ф. III, од. зб. 236); 
листи О .Русова до М.Грушевського (Ц Д ІА У К , ф. 1235, on. 1, спр. 726, 
арк. 18—19, 26; спр. 727, арк. 29). Після повернення з еміграції М.Гру- 
шевський опублікував у виданні Історичної секції ВУАН  “З а  сто літ” 
спогади видатного громадського діяча і статистика (Ш амрай  С. Спомин 
Ол. Ол. Русова /  /  З а  сто літ. —  Київ, 1927. —  Кн. 1. —  С. 236 —258) 
та його дружини, Софії Русової ( Русова С. М ої спомини. Рр. 1861— 
1879 / /  З а  сто літ. —  К., 1928. —  Кн. 2. —  С. 135-175; Її ж. Мої 
спомини. 1879—1915 / /  Там само. —  К., 1928. —  Кн. 3. —  С. 147— 
205). Про особливе зацікавлення історика цими матеріалами свідчить 
збережене листування С.Русової та М.Грушевського ( М иронець Н ., Го- 
нюкова Л  Листування Софії Русової з Михайлом Грушевським /  /  
Український історик. —  2002. —  Ч . 1—4. —  С. 518—537).

с .  428 ...передсм ерт ної статті О лександра О лександровича Ру~  
сова... —  йдеться про статтю: Русов О . Есть ли украинская жизнь? / /  
Украинская жизнь. —  1915. —  Кн. 8 —9. —  С. 53—54, витяг з якої 
М .Грушевський цитує у власному перекладі українською мовою.

“Н е  діж дався ти відп овід і... —  тут автор цитує у власному пере
кладі українською мовою прикінцеву фразу статті В.Науменка “Светлой 
памяти старого товарища и друга А .А .Русова”, яка була опублікована в 
газеті: Киевская мысль. —  1915. —  15 жовтня. —  №  286. —  С. 1—2 
(при посиланні на цитату допущена помилка в датуванні числа газети: 
замість 15 жовтня подано 15 листопада).

“ Т овари ш і, в ін  не дістав в ід п о в ід і на своє питання... —  тут 
М.Грушевський цитує слова із промови над могилою О .Русова голови 
правління українського клубу “Родина” Л.Старицької-Черняхівської. 
Промова подана в публікації: Похороны А .А .Русова / /  Киевская 
мысль. —  1915. —  16 жовтня. —  №  287. —  С. 2 (як і в поперед
ньому посиланні, допущена помилка в датуванні числа газети). Похо
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рон О .Русова відбувся 15 жовтня 1915 р. на Байковому кладовищі в 
Києві.

З  українського ж и т т я  (И з  украинской ж изни)

Вперше опублікована в газеті: Утро (Харьков). —  1915. —  25 нояб
ря. —  №  2855. —  С. 2. Підпис: Проф. М .Грушевский.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Відомості про цикл із чотирьох статей М.Грушевського, опублікова

них у харківській газеті “Утро” під спільним заголовком “И з украинской 
жизни”, виявлено в листах вченого до М.Мочульського від 20 грудня 
1915 р. та 17 січня 1916 р. У них він коротко повідомляв: «Помістив 
кілька статей в Харківському] “Утрі“, але воно мало розповсюднене» 
(див.: Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського
(1901—1933) /  Упоряд. Р.Дзюбан; наук. ред. Г.Сварник. —  Львів, 
2004. —  С. 46, 50). Статті написані в Казані. Огляд та витяги з них 
подано в рубриці “И з  газет” у виданні: Украинская жизнь. —  1916. — 
№  1. —  С. 7 7 -8 3 .

Із закриттям українських періодичних видань харківське “Утро” за
лишалося однією з небагатьох газет ліберального спрямування, що вихо
дили на підросійській Україні. Про зміст та напрям газети в цей період 
М.Грушевський знав із оглядів “Украинской жизни”. Так, у своїй тра
диційній рубриці “И з русских газет” журнал помістив замітку «Харь
ковское “Утро“ о современном положений украинства» (Украинская 
жизнь. —  1915. —  №  10. —  С. 8 0 —84). У ній відзначалося, що газета 
відгукується на вразливі питання українського життя: про незаконні дії 
влади стосовно українських періодичних видань, необхідність відкриття 
національних шкіл для української людності, тяжке становище виселен
ців з Галичини тощо. ЗО-літній ювілей наукової та громадської діяльно
сті М.Грушевського газета відзначила публікацією “Неотпразднованный 
юбилей”. Такий напрям газети спонукав вченого до співпраці, незважа
ючи на обмежене поширення видання.

Усі чотири публікації не були раніше внесені до бібліографічних по
кажчиків праць М.Грушевського.

Перша стаття написана у зв’язку зі смертю відомого громадсько- 
культурного діяча Галичини К.Паньківського, якого російські окупаційні 
війська вивезли як заручника до Києва, де він і помер. К.Паньківського 
та М.Грушевського поєднували довголітні дружні стосунки та громадські 
справи. Він був одружений з  приятелькою Марії Грушевської (Бойків
ської) Иосифою Федак, а М.Грушевський був свідком на їхньому
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вінчанні. Співпрацювали вони в Н Т Ш , до листопада 1907 р. К .П ань- 
ківський був членом Виділу Товариства. Про отриману сумну звістку 
М.Грушевський повідомляв у листі до М.Мочульського: “Дуже нас 
засмутила смерть Костя Паньківського (вмер З.Х І, ховали 5.Х І) —  з 
запалення легких“ (Листи Михайла Грушевського до Михайла 
Мочульського (1901—1933) /  Упоряд. Р.Дзюбан, наук. ред. Г.Свар- 
ник. —  Львів, 2004. —  С. 42).^Похорон К.Паньківського у Києві де
тально описує Д.Дорошенко: “Його похорон обернувся в свого рода 
українську маніфестацію, і я мушу сказати, що ніколи в житті не бачив, 
щоб десь так щиро й ревно оплакували якогось небіжчика: тут за 
Паньківським плакали мов малі діти —  дорослі, серйозні і суворі люди, 
сльози так і котились'у всіх. Бо для всіх нас покійний був мучеником за 
святе діло, що помер в неволі, далеко від своїх близьких. Одинокою 
потіхою нам було те, що помер він не серед чужих, що знайшлися тисячі, 
що ревно оплакали його, як діти свого рідного батька” {Дорошенко Д . 
Мої спомини про недавнє минуле (1914—1920). —  Мюнхен, 1969. — 
С. 56). Перепохований К.Паньківський у Львові на Личаківському 
кладовищі (поле №  49). Див.: Тлінні останки бл. п. Костя
Паньківського перевезено з Київа до Львова /  /  Правда. —  1930. —  
Ч. 6. —  С. 2.

с .  431 М ісцеві газети відзначили його смерть коротенькими за
мітками... —  повідомлення про смерть К.Паньківського подала “Киев- 
ская мысль” (1915. —  4 ноября), “Украинская жизнь” (1915. —  №  11— 
12. —  С. 119).

с .  431-432 ...інш ий брат, видатний український актор... —
йдеться про Северина Паньківського (1872—1943). З  1896 р. виступав 
на сцені в трупах М.Кропивницького, М.Старицького, братів Тобіле- 
вичів, у театрі “Руської бесіди”. Я к режисер дебютував у театрі М .Са- 
довського в Києві (1906—1917). Разом з Л.Курбасом видавав “Теат
ральні вісті” (1917). У 1918—1923 рр. працював у київських театрах. З  
1920 р. —  на науковій роботі в ВУАН, підготував “Театральний слов
ник”. У 1942 р. виїхав до Львова.

с .  432 ...у  липні ц. р . серед інших вивезли в Росію, до К иє
ва... —  загалом зі Львова до Києва вивезли 41 заручника, з  них 10 —  
українців: С .Ф едак —  директор товариства “Дністер”; К.Паньків
ський —  директор Краевого союзу кредитового; І.Левинський —  про
фесор Львівської політехніки, архітектор; М.Коцюба та І.Матвіїв —  ін
спектори народних училищ; С.Баньковський —  старший радник 
Львівської міської управи; В.Бачинський —  інженер, асистент Львів
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ської політехніки; І.Свєнціцький —  директор Національного музею, до
цент Львівського університету; Р.Сосновський —  радник апеляційного 
суду у Львові; М .Щ епанюк —  митрополичий вікарій.

...у  гуртожитку, влаштованому для заручників —  біженцями з 
Галичини та заручниками в Києві опікувалося Товариство допомоги на
селенню півдня Росії, яке потерпіло від військових дій. Створене у тра
вні 1915 р. Голова —  директор Державного банку В.Ігнатович, заступ
ники —  В.Леонтович та Д.Дорошенко. Товариство орендувало будинок 
на Л ук’янівці (Федорівський провулок) на 45 кімнат. Притулок для ді- 
тей-біженців організував український клуб “Родина”. Невдовзі заручни
ків дозволили взяти “на поруки”. З а  споминами Д.Дорошенка, К.Пань- 
ківський і С .Ф едак оселилися в Матушевських (див.: Дорошенко Д . 
Мої спомини про недавнє минуле (1914—1920). —  Мюнхен, 1969. — 
С. 5 3 -6 1 ) .

с. 433 ...палку статтю преподоб[ного] Никона... —  йдеться про 
статтю “Орлы и вороны”, опубліковану у виданні: Биржевые ведомости. — 
1915. —  24 августа. —  №  14983.

Нещодавно на сторінках “Украинской жизни” подали цікаву 
розмову з  одним із галицьких заручників, сільським священи
ком... —  йдеться про публікацію: Луценко И . В гостях у галицкого за
ложника / /  Украинская жизнь. —  1915. —  №  8 —9. —  С. 55—59. У 
ній не названо ні імені священика, ні містечка, де він тримав парафію.

с. 434 З а  підрахунком редакції мУкраинской ж изни” до осені 
цього року в  ув'язненні в Росії перебувало близько 2 0 0 0  інтеліген
тів і селян та близько 300 уніатських священиків і вчителів... — ці 
цифри подані в замітці “Заложники” (Украинская жизнь. —  1915. — 
№  8 —9. —  С. 137). Відомості про жертви російської окупації в Галичині 
“Украинская жизнь” містила у кожному своєму числі впродовж кінця 
1914—початку 1917 рр.

З  українського життя (И з украинской жизни)

Вперше опублікована в газеті: Утро (Харьков). — 1915. —  3 декаб
ря. —  №  2861. —  С. 2. Підпис: Проф. М .Грушевскнй.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.

с. 435 «У  той же час... —  тут М.Грушевський подає (з  незнач
ними купюрами) витяг із “Докладной записки о задачах внутренней по
литики в отношении к украинскому населенню”, підготовленої співробіт
никами українських газет та журналів, закритих з початком Першої
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світової війни. Записка опублікована у виданні: Украинская жизнь. —
1915. —  №  8 - 9 .  —  С. 5 -1 2 .

с. 436 Записка була подана міністрові внутрішніх справ у  серп
ні цього року... —  окрім подачі записки міністру внутрішніх справ, 
депутація в складі Ф.Матушевського, С.Петлюри та С.Русової 16— 
18 серпня 1915 р. передала її лідерам прогресивних думських фракцій. Н а 
підставі записки соціал-демократична фракція та трудова група внесли в 
Думу запит про утиски української преси. Запит підписали М.Чхеїдзе, 
О.Керенський, підтримали В.Дзюбинський, О.Александров та ін. (див.: 
Украинская депутация в Петрограде /  /  Украинская жизнь. —  1915. —  
№  7 - 8 .  —  С. 126, 131-134).

З  українського життя (И з украинской жизни)
Вперше опублікована в газеті: Утро (Харьков). —  1915. —  13 де

кабря. —  №  2870. —  С. 2. Підпис: М.Грушевский.
Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Сюжет статті вималювався в часі опрацювання М.Грушевським 

журналу “М аяк”, витяги з якого він використовує у своїй праці — 
публіцистичному виступі на захист прав української мови. П ро свої 
враження від перегляду петербурзького видання вчений повідомляв у 
листі до М.Мочульського від 25 грудня 1916 р.: «Перед святами я 
ходив в бібліотеки читати “М аяк” за 1840—44 рр. Се був реакційний 
журнал, видавець котрого одначе був по-своєму українським] 
патріотом, і в журналі брали участь чи не всі головачі тодішнього 
українського] письменства: Квітка, Ш евченко, Костомарів, і ріжні 
“gentes minores” [менш визначні]; се між ин[шим] було причиною, що 
в ліберальних кругах (viele [дивись] Білинський) підозріливо дивилися 
на україн[ський] рух. Я  хочу докладно описати Ukrainika сього жур
налу» (Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського 
(1901—1933) /  Упоряд. Р.Дзю бан, наук. ред. Г.Сварник. —  Львів, 
2004. —  С. 46 ).

с. 4 40  .. .одним із стовпів цього нового літературного руху був 
професор і ректор Харківського університету... —  йдеться про 
П . П . Гулака-Артемовського.

...інш им стовпом цього руху був один із засновників українсь
кого театру і популярної літератури... —  йдеться про Г.Ф .Квітку-О с- 
нов’яненка.
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З  українського життя (И з украинской жизни)
Вперше опублікована в газеті: Утро (Харьков). —  1915. —  25 де

кабря. —  №  2882. —  С. 3. Підпис: М.Грушевский.
Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.

с. 443 ...а приводу організації в М оскві “українського товари
ства99 для допомоги біженцям з українських країв... —  Товариство 
допомоги населенню південних губерній, Галичини та Буковини було ор
ганізоване в Москві у вересні 1915 р. і нараховувало близько 200 осіб. 
Товариство відкрило бюро праці, притулок для дітей-сиріт, запровадило 
чергування на вокзалах для реєстрації біженців та надання першої допо
моги.

с. 4 4 4  Світе тихий, краю милий. .. З а  що, мамо, гинеш? —  тут
М.Грушевський цитує витяг з поезії Т.Ш евченка “Розрита могила” 
(див.: Ш евченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. —  К., 2001. — 
Т . 1: Поезія 1837—1847. —  С. 252). У цьому останньому академічно
му виданні слово “сплюндрували” подане в редакції “сплюндровано”.

Я  так її, я  так люблю... З а  неї душ у погублю!.. —  тут М .Гру
шевський подає витяг з поезії Т.Ш евченка “Сон” ( “Гори мої висо
к ії,..”). Див.: Там само. —  Т . 2: Поезія 1847—1861. —  С. 40.

Новий рік (Новый год)

Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1916. — 
№  1. —  С. 59. Підпис: М .Груш евский  Стаття написана в Казані.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Стаття була написана на прохання редакції “Украинской жизни”, про 

що повідомляв М.Грушевський у своєму листі до П.Стебницького від 
14 січня 1916 р.: «В “Ук[раинской] ж[изни]” просили статейки і я піс- 
лав на першу книжку» (ІР  Н БУ В , ф. 244, од. зб. 52058). Н а тлі за
гальних підсумків другого року Першої світової війни М.Грушевський 
висловлює особливу стурбованість долею народів, у яких кордон вою
ючих сторін пройшов по “живому національному тілу”. Автор закликає 
прогресивні кола російського суспільства до невідкладного вирішення на
ціонального питання в Росії.

с. 449  ...це хазяйнування “російського вороння99 у  Галичи
н і... —  своєрідною методичною вказівкою до розгортання репресій на 
окупованих землях Галичини стало видання в липні 1914 р. Штабом Го
ловнокомандуючого арміями Південно-Західного фронту брошури “Сов-
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ременная Галичина. Этнографическое и культурно-политическое состоя- 
ние ея, в связи с национально-общественными настроениями”. Ц я запис
ка, підготовлена російською військовою контррозвідкою, вийшла під 
грифом “Доверительно. Для широкого ознакомления офицеров Дейст- 
вующей армии” (передрукована в праці: Соловей Д . Винищення україн
ства —  основна мета Росії у війні 1914 року. Матеріали до історії Украї
ни за часів Першої світової війни. —  Вінніпег, 1963. —  С. 4 9 —70). 
Російську адміністрацію Галичини очолив лідер русофілів граф Г.О .Боб- 
ринський, який почав проводити політику насильницької русифікації краю 
й переслідування національної інтелігенції. Тільки у Львові було заарешто
вано 1200 українських патріотів, до Росії депортовано близько 12 тис. 
мешканців краю. Детально див.: Дорошенко Д . М ої спомини про недав
нє минуле (1914—1920). —  Мюнхен, 1969. —  С. 9 —75; Л евицький К. 
Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни. 
1914-1918. —  Львів, 1929. —  Ч. І; Львів, 1929. —  Ч . II; Львів, 
1930. —  Ч . III; Петрович І. [К ри п ’якевич І .]  Галичина під час російсь
кої окупації. Серпень 1914—червень 1915. —  Львів, 1915; Сідак В. Д і
яльність спецслужб Російської імперії на українських землях Австро- 
Угорщини (кінець X IX —початок X X  ст.) / /  УІЖ . —  1998. —  
№  3. —  С. 8 4 —92; Реент О ., Янишин Б. Україна в період Першої 
світової війни: історіографічний аналіз /  /  УІЖ . —  2004. —  №  4. —  
С. 3 -3 7 .

Камінь спотикання (Камень преткновения)

Вперше опублікована в газеті: Русские ведомости. —  1916. — 
11 февраля. —  №  33. —  С. 2. Підпис: М.Грушевский. Написана в 
Казані.

Стаття завершила дискусію, початок якій поклала публікація в “Ки- 
евлянине” огляду Ю.Кулаковського «Русским людям, именующим себя 
“украинцами”» (1915. —  19 вересня. —  №  258. —  С. 1) з  необгрунто
ваними звинуваченнями на адресу М.Грушевського як лідера українсь
кого руху. У відповідь М.Грушевський виступив зі своїм “Ветхим пра
хом” (Речь.—  1915. —  25 (12) октября. —  №  281; стаття вміщена в 
цьому томі). Після цього в полеміку вступив редактор “Киевлянина” 
В.Шульгін, вважаючи статтю Кулаковського не «ядовитым тайным на- 
шептыванием, против которого действительно защищаться трудно, а [...] 
гласный, открытым обвинением в том, в чем профессор Кулаковский 
считал “украинство” повинным». Виступаючи на підтримку київського



670 КОМЕНТАРІ

професора, В.Шульгін відповідає на “Ветхий прах” злобною статтею, 
спрямованою не лише проти М.Грушевського, але і проти всього українсь
кого руху: “Неблагодарное дело” (Киевлянин. —  1915. —  23 октября. — 
№  292. —  С. 1—2). У супроводі до неї —  ще більш злобна передови
ца в тому ж  числі. Вчений не міг залишити без відповіді ці брудні па
сквілі. Ключем до виявлення статті “Камень преткновения”, не внесеної 
до жодного бібліографічного покажчика праць М.Грушевського, став 
лист історика до М.Мочульського від 25 лютого 1916 р. з  Казані. У ньо
му він запитував: «Чи бачили мою статейку в “Р[усскихь] ведом[ос- 
тяхъ]” 11.11?» (Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульсько- 
го (1901—1933) /  Упоряд. Р.Дзюбан. —  Львів, 2004. —  С. 55).

Подається за першодруком.

Камінь наріжний (Камень краеугольный)
Вперше опублікована в газеті: Русские ведомости. —  1916. —  26 фе

враля. —  №  46. —  С. 2. Підпис: М .Грушевский. Написана в Казані.
Стаття написана не пізніше 16 грудня 1915 р., про що свідчить дис

кусія, яка виникла в цей день у Державній Думі між лідером фракції ка
детів П.Мілюковим та міністром внутрішніх справ О.Хвостовим. Зокре
ма, Мілюков заявив: “Я  не знаю отношения правительства к
украинскому вопросу, но цензурой выброшена даже умеренная статья 
Грушевского по вопросу об украинской школе”. Міністр у своїй відпо
віді підтвердив цей факт: “Воєнная цензура не пропустила статью Гру
шевского, и на этом факте неосновательно строить мое отношение к 
украинскому вопросу” (див.: Украинская жизнь. —  1916. —  №  1. — 
С. 87). Підтвердив цей факт і сам вчений у листі до М.Мочульського 
від 20 грудня 1915 р. з  Казані: «У нас мало радісного. Мою статю в 
“Речи” з ’їла цензура, як може знаєте теж —  я довідався з “Рус[ских] 
ведом[остей]”» (Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульсь- 
кого (1901—1933) /  Упоряд. Р.Дзюбан. —  Львів, 2004. —  С. 45—46). 
Найвірогідніше, що статтю, призначену для петроградської “Речи”, по
дав автор до “Русских ведомостей”. 6 березня 1916 р. М.Грушевський 
повідомляє М.Мочульському про її вихід, вказуючи точну дату публіка
ції, що і дало змогу її виявити (Там само. —  С. 56).

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Ц я суспільно-політична праця М.Грушевського стала продовженням 

попередньої публікації ( “Камень преткновения”) у відповідь на грубі за
киди “Киевлянина” та його редактора В.Шульгіна проти українського 
руху, оприлюднені в статті “Неблагодарное дело” (Киевлянин. —
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1915. —  23 октября. —  №  292. —  С. і—2). Особливо категорично ви
ступив “Киевлянин” у своїй передовій статті, опублікованій у  цьому ж 
числі: “И  все то, что откалывало бы малороссов от єдиного русского на
рода, что внушало бы им мысль о национальной обособленности, долж
но быть отметаемо. Вот почему в народньіх, средних и высших школах 
Малороссии должен быть русский язык преподавания, общий со школа
ми остальных частей Империи”.

М.Грушевський вважав своїм обов’язком висловити думку з питан
ня, якому він упродовж багатьох років приділяв особливу увагу. Д о то
го ж, невдовзі перед публікаціями в “Киевлянине” Прогресивний блок 
IV  Думи подав запит у справі української школи та преси, ґрунтовні до
повідні записки з цих'питань були оприлюднені в “Украинской жизни”: 
“Докладная записка о задачах внутренней политики в отношении к укра
инскому населенню” (Украинская жизнь. —  1915. —  №  8 —9. —  
С. 5—12) та “Докладная записка министру народного просвещения об 
украинской школе” (Там само. —  С. 13—34). Записку про школу 
14 серпня 1915 р. вручили міністру народної освіти П.Ігнатьєву україн
ські громадські діячі Ф.М аїушевський, С.Русова та С.Іванов. З а  тиж
день “Биржевые ведомости” опублікували статтю Ф.Матушевського 
“Родной язык в украинской школе” (1915. —  22 серпня).

с. 456 ...Ш евченко, Куліш , Костомаров... дбали... про скла
дення й поширення українських підручників для народних шкіл —
кожен з названих діячів вніс свій вклад у цю справу. П.Куліш підго
тував два видання “Граматки” (С П б , 1857; 1861) та видрукував у 
власній друкарні низку підручників інших авторів та серію популярних 
видань “Сільська бібліотека”. Т.Ш евченко підготував “Букварь Ю ж 
норусский“ (С П б, 1861). М.Костомаров заснував спеціальний фонд 
для видання шкільних підручників, коштом якого у 1863 р. у П етер
бурзі вийшла “Арихметика або щотниця: Для українських шкіл” О .К о- 
ниського.

...який саме й  видав ш кільну "Граматику української мови”... —
йдеться про видання: Н ечуй-Левицький І.С. Граматика українського 
язика. Ч . І—II. —  К., 1914. —  Ч . І: Етимологія; Ч . II: Синтаксис.

...В.Винниченка, який нещодавно... звернувся... —  йдеться про 
статтю “Непотухший огонь” (Украинская жизнь. —  1915. —  №  8 — 
9. —  С. 4 6 - 5 2 ) .
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Про великий і малий націоналізм 
(О большой и малом национализме)

Вперше опублікована в газеті: Русские ведомости. —  1916. — 
15 мая. —  №  112. Підпис: М.Грушевский. Написана в Казані. Пере
друкована під однойменною назвою у журналі: Украинская жизнь. —
1916. —  №  4 —5. —  С. 110—114. У редакційній примітці до передруку 
зазначалося: «Статья эта является откликом на ряд статей разныя авто
ровъ трактовавших о национализме с разныя точек зрения на страницая 
“Русской мысли” и “Летописи”. В виду несомненного интереса, который 
представляет собою статья проф. М.Грушевского, приводим ее целиком».

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Щ одо цієї публікації М.Грушевський повідомляв з  Казані у своєму 

листі до С.Єфремова від 2 травня 1916 р.: “Рус[ские] ведом[ости], по
державши У г міс[яця] в карантині мої статті (з приводу Базарова і Му- 
ретова) про націоналізм і національність, телеграмою зате сповістили, що 
з деякими скороченнями пускають. Трудно з ними, не дай Боже” (Лис
тування Мияайла Грушевського /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. — 
Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто. —  1997. —  Т . 1. — 
С. 185). Ц і відомості дозволяють встановити дати написання статей “О  
большом и малом национализме” та “Еще о большой и малом национа
лизме”: середина лютого 1916 р.

с .  461 .. .Д.Муретов. Этюды о национализме —  нариси опубліко
вані у виданні: Русская мысль. —  1916. —  Кн. 1. —  Р . X IV . — 
С. 6 4 —72. Я к  зазначав автор, вони були написані в різний час і за різ
ник обставин, але об’єднані для посилення своїя думок щодо сутності на
ціоналізму. Відгук М.Грушевського на статтю Д.Муретова був не єди
ним. Н а сторінкая журналу “Русская мысль”, “Московские ведомости”, 
“Новое время”, “День”, “Ю жный край” та ін. розгорнулася дискусія, в 
якій взяли участь князь Є.Трубецькой, М.Сумцов, В .Винниченко та ін
ші автори (див.: Украинская жизнь. —  1916. —  №  6. —  С. 86 ). Так, 
полеміка між автором та головним опонентом Є.Трубецьким у “Русской 
мысли” була подана у вигляді їянія листів до головного редактора 
П .Б .Струве: Трубецкой Е. Развенчание націонализма. Открытое пись
мо П .Б .Струве / /  Русская мысль. —  1916. —  №  4. —  Р . X V . — 
С. 79—87; Муретов Дм. Борьба за Эрос. Письмо П.Б.Струве по поводу 
письма к нему князя Е.Н.Трубецкого / /  Там само. —  С. 8 8 —95. 
М.Сумцов кваліфікував етюди Д.Муретова як “этюды о человеконена- 
вистничестве” ( Сумцов Н . Этюды по человеконенавистничеству / /  
Ю жный край. —  1916. —  10 февраля). Н а заяист національния прав
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українського народу виступив яскравою публіцистичною працею “Птеро
дактили” В.Винниченко (Украинская жизнь. —  1916. —  №  4, 5). П ід
сумувала дискусію праця А.Яковлевича “Национализм, его основы и 
критика” (Украинская жизнь. —  1916. —  №  9. —  С. 16—33).

с .  462 ...статтю В.Базарова у  першій книзі нової “Літопи~ 
си”... —  див.: Летопись (Петроград). —  1915. —  Декабрь. —  
С. 135-150.

Ще про великий і малий націоналізм 
(Еще о большой и малой национализме)

Вперше опублікована в газеті: Русские ведомости. —  1916. —  
28 мая. —  №  122. —  С. 5. Підпис: М .Грушевский. Стаття написана в 
Казані.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
У статті, яка є продовженням попередньої публікації (О  большом и 

малом национализме /  /  Русские ведомости. —  1916. —  15 травня. — 
№  112), вчений подає свій погляд на зміст і сутність понять “національ
ний (національність)” та “націоналістичний (націоналізм)”.

Як розуміти? (Как понимать?)

Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1916. —  
№  4 —5. —  С. 710. Підпис: М .Грушевский. У кінці зазначена дата на
писання: 6  квітня 1916 р. Написана в Казані.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Стаття підготовлена після закриття весняної сесії IV  Державної Д у

ми, яка так і не зупинила подальші переслідування українства, значно за 
гострені в умовах Першої світової війни. Відомості про час та мотиви на
писання статті подає М.Грушевський у листі до С.Єфремова від 2 травня 
1916 р. з  Казані: “До У[краинской] ж[изни] я по скінченню думської се
сії зараз післав маленьку статейку на тему невиконання навіть того нему
дрого, що містить[ся] навіть у блоковій програмі. Але редакція як економ
на господиня відложила її до ГѴ кн[ижки], так що вона скоро побачить 
світ” (Листування Михайла Грушевського /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. 
Л.Винар. —  Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто. —  1997. —  
Т. 1. —  С. 184).

с. 472 ...блок, який мав стати господарем цієї сесн... —  у серпні 
1915 р. фракції поступових партій IV  Думи (кадети, трудовики та соціал- 
демократи) разом з групами центру створили парламентську більшість
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(Прогресивний блок), яка активно виступала за зміну політики щодо 
недержавних народів Росії, відстоювала права українського народу, 
насамперед, відновлення української преси (§  10 платформи блоку) та 
негайний перегляд справ засланих галичан (§  11). Детально див.: Л о-  
тоцький О. Сторінки минулого. —  Варшава, 1934. —  Ч . 3. — 
С. 6 3 - 8 2 .

с. 473 ...з  приводу закриття катеринославської “Просвіти”... —
катеринославська “Просвіта”, заснована 7 жовтня 1905 р., на початку 
грудня 1915 р. у зв’язку з  ліквідацією жандармерією місцевої організа
ції українських соціал-демократів і причетністю до неї деяких просвітян, 
була звинувачена в порушенні державної безпеки, громадського порядку 
та спокою. У січні 1916 р. товариство було офіційно закрите. Відновило 
діяльність з  початком Української революції 12 березня 1917 р. Детально 
див.: Ж урба О. Сторінками історії Катеринославської “Просвіти” / /  
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. —  Дніпропет
ровськ, 2001. —  Вип. 1. —  С. 133—153; Чабан М . Діячі січеславської 
“Просвіти” (1905—1921). Біобібліографічний словник. —  Дніпропет
ровськ, 2002. —  С. 445—452.

...про триваючі гоніння на українство в промовах П .М .М ілю ко-
ва —  П.Мілюков брав активну участь у думських дебатах з українсько
го питання під час розгляду бюджету Росії у травні—червні 1913 р. (див.: 
Белоусенко О . Украинский вопрос в четвертой Думе /  /  Украинская 
жизнь. —  1913. —  №  6. —  С. 27—29). Одна з  найбільш відомих йо
го промов була проголошена в IV  Думі 19 березня 1914 р. З а  стеногра
мами думських засідань опублікована в “Раді” та передрукована в “Щ о
деннику” Є.Чикаленка (див.: Чикаленко Є. Щоденник. —  К., 2004. — 
Т . І (1907—1917). —  С. 313—318). Укладена на підставі доповідей, ви
голошених представниками українського руху під час зустрічі з П.Мілю- 
ковим у Києві. Див. також: Лотоцький О . Сторінки минулого. — 
Ч . 3. —  С. 68; М илюков П .Н . Воспоминания. —  М ., 1991. —  С. 381. 
16 грудня 1915 р. у своїй промові в бюджетній комісії лідер кадетів по
дав зауваги щодо відношення міністра внутрішніх справ Росії Хвостова 
до національного питання та наголосив на цензурних утисках українсько
го друкованого слова. Зокрема він сказав: “Я  не знаю отношения пра
вительства к украинскому вопросу, но цензурой выброшена даже умерен- 
ная статья Грушевского по вопросу об украинской школе” (Украинская 
жизнь. —  1916. —  №  1. —  С. 87). Про заборону військовою цензу
рою згаданої статті ( “Камень краеугольный”), поданої до друку в газе
ті “Речь”, повідомляв М.Грушевський у своєму листі до М.Мочульсько-
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го від 20 грудня 1915 р. (Листи Михайла Грушевського до Михайла 
Мочульського (1901—1933) /  Упоряд. Р.Дзюбан. —  Львів, 2004. — 
С. 4 5 - 4 6 ) .

..." призупинення” єдиного українського органу... — одеської 
“Основи”... —  відомості про закриття “Основи” М.Грушевський отри
мав від сестри Ганни Сергіївни Шамрай, про що згадував у листі до 
С.Єфремова від 4 лютого 1916 р. (Листування Михайла Грушевсько
го. —  С. 181). Для журналу вчений підготував замітку на смерть О .Р у- 
сова “Зайві сумніви” (опублікована не була, увійшла до цього тому), а 
також чотири статті, про повернення яких просив С.Єфремова (Там са
мо. —  С. 188. Лист від 11 листопада 1916 р.).

Запит про переслідування українського друку... —  йдеться про 
запит соціал-демократичної фракції та трудової групи російського парла
менту про переслідування української преси й трактування української 
справи в російській пресі в цілому. Запит був прийнятий Думою 
28 серпня 1915 р. Детально див.: Лотоцький О . Сторінки минулого. —  
Ч. 3. —  С. 8 0 -8 1 .

Кілька слів про українство (Несколько слов об украинстве)

Вперше опублікована в газеті: Речь. —  1916. —  22 (9 ) июня. —  
№  156. Підпис: М .Грушевский. Написана в Казані. Передрук під 
назвою “Українство як самостійне й природне явище” здійснений у ви
данні: Вістник Союза визволення України (Відень). —  1916. —  30 лип
ня. —  Ч. 49. —  С. 4 8 9 —491. В редакційній примітці до передруку за 
значалося: “В перекладі ми позволили собі змінити заголовок на інший, 
який більше відповідає змістові й відразу на нього вказує читачам”.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Дату написання статті (січень 1916 р.) дають змогу встановити ві

домості, подані М.Грушевським у листі до С.Єфремова від 14 липня 
1916 р.: «[...] в “Речи” статя лежить від січня —  хоч і не звернена» 
(Листування Михайла Грушевського /  Упоряд. Г. Бурлака, ред. Л . Ви
нар. —  Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто. —  1997. —  Т . 1 .—  
С. 186).

с. 475 ...змістовна книга “Украинский вопрос”... —  йдеться про 
видання: Украинский вопрос. Составлено сотрудниками журнала “Украин
ская жизнь”, СП б, 1914. У московському видавництві “Задруга” було 
здійснене 2 -ге (1915 р.) та 3-тє (1917 р.) видання з  бібліографією дже
рел до вивчення українського питання. У своїй статті “Несколько слов об
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украинстве” М.Грушевський використовує фактичний матеріал, вміщений у 
цьому нарисі. У 1915 р. співробітники “Украинской жизни” підготували 
видання: Галичина, Буковина, Угорская Русь. —  Москва: “Задруга”,
1915.

“Украинский народ в  его прошлой и настоящем”... —  йдеться 
про першу енциклопедію українознавства: Украинский народ в его про
пілом и настоящем /  Под ред. Ф .К.Волкова и др. —  С П б, 1914: — 
Т . І; С П б, 1916. —  Т . II. Проект задуманий у чотирьох томах, але йо
го підготовка була перервана Першою світовою війною. До першого тому 
увійшли пращ М.Грушевського: Развитое украинских изучений в X IX  в. 
и раскрытое в них основних вопросов украиноведения (с. 1—37); Исто- 
рия украинского народа (с. 3 8 —380). У другому томі були вміщені стат
ті про географію, статистику, антропологію й етнографію українського на
роду, історію української мови, нарис українського права.

. . . “українське плем'я вигадали М ілю ков... —  цей та інші витяги 
з газет про український рух, використані М.Грушевським, подані в стат
ті: Аиповецкий О . Украинство в призме реакціонной мысли /  /  Укра
инская жизнь. —  1916. —  №  1. —  С. 15.

...у  статті “Украинство в призме реакционной мысли”... — 
йдеться про статтю О.Липовецького, опубліковану у виданні: Украинская 
жизнь. —  1916. —  №  1. —  С. 14—32. У ній автор наводить низку 
прикладів наклепницьких матеріалів щодо українського руху та його про
відників, вміщених у російських газетах “Киев”, “Голос Руси”, “Русская 
речь” , “Новое время”, “Прикарпатская Русь”, “Киевлянин”, “Утро Рос- 
сии” та ін. Звертає увагу і на безпідставні звинувачення на адресу 
М.Грушевського: «М ы видели выше, сколько клеветы и грязи вылива
лось органами правой прессы на голову крупного украинского общест- 
венного деятеля, проф. Грушевского, но о том, что еще до войны этот 
деятель в своих статьях определенно высказался против “австрийской 
ориентации”, ни одна из газет, столь заинтересованныя украинским дви- 
жением, и не заикнулась».

С. 476 . . . В  тому ж Петербурзі надрукували славну “Енеїду” Кот
ляревського... —  див.: Энеида на малороссийский язык перелициован- 
ная И.Котляревским. —  С П б, 1798.

. . . ”Листами до любезних земляків” харківського поміщика Квіт- 
ки, що з'явилися 1838 р . . ..  —  праця вийшла окремим виданням у 
Харкові 1839 року.

...граматику народної української мови склав у  перші роки 
X IX . ст. Олексій П авловський... —  див.: Павловский А л . Грамматика
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малороссийского наречия или грамматическое показание существенней- 
ших отличий, отдаливших малороссийское наречие от чистого российско- 
го языка, сопровождаемое равными по сему предмету замечаниями и со- 
чинениями. —  СПб, 1818.

...на початку 1805 р . її  запропонували на розгляд російської ака
демії... —  лист О.Павловського до членів Петербурзької академії наук 
з проханням розглянути рукопис його праці опублікований: Савченко Ф . 
Українська мова перед Російською] академією наук у 1805 р. / /  З а  
сто літ. —  К., 1929. —  Кн. 5. —  С. 3 - 5 .

с. 477 Срезневський у  відкритому листі під назвою “Взгляд па 
пам’ятники украинской народной словесности” (1834 p . j . . .  —  йдеть
ся про працю: Взгляд на памятники украинской народной словесности. 
Письмо к проф. И.М.Снегиреву / /  Ученые записки имп. Московского 
университета. —  Ч . V I. —  1834. —  №  4. —  С. 134—150.

с. 478 ...сво їм и  оглядами історії ук ра їн сько ї літератури...  —  
див.: Обзор украинской словесности. І. Климентий / /  Основа. —  1861. —  
№  1. —  С. 159—234; Обзор украинской словесности. И. Котляревский 
/ / Т а м  само. —  С. 235—262; Обзор украинской словесности. III. А р
темовский-Гулак / /  Там само. —  №  3. —  С. 78—113; Обзор украин
ской словесности. IV. Гоголь, как автор повестей из украинской жизни, 
статья первая / /  Там само. —  №  4. —  С. 6 7 —90; статья вторая / /  
Там само. —  №  5. —  С. 1—33; статья третья / /  Там само. — 
№  9. —  С. 56—68; статья четвертая / / Т а м  само. —  №  11—12. —  
С. 1-11.

. . .“Історія України од найдавніших часів”, 1861 р . . ..  —  праця 
опублікована у виданні: Основа. —  1861. —  №  9. —  С. 79—107.

Костомаров... у  своїх знаменитих “Д вух русских народностях” 
(1861) —  праця була вперше надрукована у виданні: Основа. — 
1861. —  №  3. —  С. 33—80. Н а думку сучасних учених, вона стала 
першим дослідженням етнопсихології українського народу (див.: Л ук  М . 
Микола Костомаров: історіософія та соціальна філософія українського 
романтизму /  /  Молода нація. —  2002. —  №  1. —  С. 6 8 —80; П ін - 
чук Ю .А  Микола Іванович Костомаров (1817—1885) / /  Бібліографіч
ний покажчик творів Миколи Івановича Костомарова. —  К., 2003. —  
С. 25).

...переклад народною українською мовою Євангелія, який зробив 
П.М орачевський. ..  —  переклад Євангелія, здійсненого П.Морачевсь- 
ким, був високо оцінений Петербурзькою академією наук ще 1862 р. 
Проте лише 1905 р. академічні вчені, заручившися підтримкою поділь-
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ського єпископа Парфенія, знову порушили клопотання про друк пере
кладу Святого Письма. Відомий дослідник історії української мови 
П.Г.Ж итецький у своїй праці “О  переводах Евангелия на малороссийс- 
кий язы к” (Известия Отделения русского языка и словесности. —  СПб, 
1905. —  Т . X . —  Кн. 4) проаналізував переклади П.С.Морачевського 
(1860), П .О .Куліш а й І.П .Пулюя (1871) та М.Ф.Лободовського 
(1903). Він визнав найкращим переклад П.С.Морачевського і рекомен
дував його до друку. У середині лютого 1905 р. питання позитивно ви
рішив уряд, а через декілька днів цар дозволив друк Євангелія. Пере
клад вийшов навесні 1906 р. Детально див.: Комаров М .
П.Морачевський та його переклад Св[ятого] Євангелія на українську 
мову. —  Одеса, 1913; Аотоцький О . Сторінки минулого. —  Варшава, 
1933. —  Ч . 2. —  С. 3 8 3 -3 9 9 ; Надтока О ., Пасько /. До історії ви
дання українського перекладу Євангелія в 1906—1911 рр. (листи 
О.Г.Лотоцького до О .О.Ш ахматова) / /  Архіви України. —  1999. — 
№  1—6. —  С. 35—47; Стародуб А . Невідоме свідчення про поширен
ня українського перекладу Нового Завіту на території Наддніпрянської 
України у 80-ті роки X IX  століття /  /  Український археографічний 
щорічник. —  Київ; Нью -Й орк, 2004. —  Нова серія: Вип. 8 /9 .  — 
С. 6 2 0 —628; Щ ербак М ., Щ ербак Н . Колоніальна політика російсько
го царизму щодо української культури (друга половина X IX  ст.) / /  
Четверта академія пам’яті професора Володимира Антоновича 2 6 —27 бе
резня 1998 р. —  К., 1999. —  С. 205-211 .

...інш ий переклад... зроблений Куліш ем... —  йдеться про видан
ня: Святе Письмо Старого Завіту, мовою русько-українською /  Пере
клад П.Куліша, І.Левицького, І.Пулюя. —  Відень: Видання Британсь
кого і Заграничного біблійного товариства, 1903. Про переклади Святого 
Письма (Старого і Нового Завіту), видані П.Кулішем, див.: Кирилюк Є. 
Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього. —  К., 1929; Сту- 
динський К . Листування і зв’язки Пантелеймона Куліша з Іваном Пу- 
люєм / /  Куліш  П . Матеріали і розвідки. —  Львів, 1930. —  Ч. 2.

...робилися спроби навчання українською мовою на практи
ці. ..  —  див.: Гніп М . Школа В.В.Лесевича / / З а  сто літ. —  К., 1930. — 
Кн. 6. —  С. 124—133; М иловидов Л . Наступ реакції на школу в 1860-х 
роках (Д ва документи з таємної справи чернігівської гімназії) / /  Там са
мо. —  К., 1929. —  Кн. 4. —  С. 4 8 -5 0 .

...у  цьому напрямі робив певні кроки й Київський округ, за час 
опікунства М .І.Пирогова — діяльність М.Пирогова, призначеного 
1858 р. попечителем Київського навчального округу, була спрямована на
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заснування загальнодоступних шкіл. З  його офіційного дозволу 11 жовт
ня 1859 р. у Києві на Подолі була відкрита перша в Російській імперії 
недільна школа. Впродовж 1859—1861 рр. таких шкіл у місті було від
крито чотири. У лютому 1860 р. М.Пирогов звернувся з  клопотанням 
до Міністерства народної освіти про надання дозволу вчителям народних 
і недільних шкіл писати для своїх уроків підручники і посібники. Деталь
но див.: Побірченко Н . Педагогічна і просвітницька діяльність українських 
Громад у другій половині X IX —на початку X X  століття. —  К., 2000. —  
Кн. 1: Київська громада. —  С. 11—13.

Маніфест 19 лютого та “Положення” про селян канцелярія 
Державної ради збиралася видати для населення українських губер
ній українською мовою... —  в окремих губерніях це було зроблено; зо
крема, у записці членів Полтавської громади до Петербурзького коміте
ту грамотності наводився приклад: “Екатеринославское губернское по 
крестьянским делам присутствие для уяснения крестьянам их новых прав 
и обязанностей нашло необходимым сделать извлечение из положення 
19 февраля 1861 г. и, изложив его на южнорусском языке, разослать по 
всем волостям своей губернии, что весьма способствует успешному ходу 
дела, так как по отзыву самих крестьян изложение на туземном языке 
для них оказалось совершенно понятным” ( Ш евелів Б. Петиції україн
ських громад до Петербурзького комітету грамотності з  р. 1862 / / З а  
сто літ. —  К ., 1928. —  Кн. 3. —  С. 14).

...переклад, доручений Куліш еві... —  переклад опублікований піс
ля смерті письменника. Див.: Спільний устав про підданих, що вийшли 
з-під кріпацтва / /  Киевская старина. —  1905. —  №  2. —  С. 335— 
341; №  3. —  С. 4 2 3 -4 6 0 .

с. 4 7 9  ...казенне видання українських байок Глібова... —  йдеть
ся про збірку: Байки Леоніда Глібова. —  К.: Видав О.Стоянов. Друк 
Федорова і Минятова, 1863. (Для народного читання).

Світлій пам’яті Івана Франка (Светлой памяти Ивана Франка)

Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1916. —  
№  6. —  С. 12—18. Підпис: М.Грушевский. У кінці зазначене місце на
писання: Казань. Передрук: Матеріали з історії національної журналіс
тики Східної України початку X X  ст. /  Уклад. Н.М.Сидоренко, 
О.І.Сидоренко. —  К., 2001. —  С. 356—360.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Видатному письменнику, вченому і громадському діячеві М.Грушев- 

ський присвятив низку праць: Недуга д-ра Івана Франка; Сорокалітній



680 КОМЕНТАРІ

подвиг ( Грушевський М . Твори: У 50 т. —  Львів, 2005. —  Т . 2. — 
С. 368; 4 6 4 —465); Апостолові праці (в десятиліття смерті Франка) / /  
Україна. —  1926. —  Кн. 6 (20). —  С. 3 -2 0 .

Бібліографію праць І.Франка див.: Іван Франко. Бібліографія творів. 
1874—1964. Склав М .О.М ороз. —  К., 1966.

с. 481 ...звістка про кончину Івана Ф ранка... —  на смерть поета 
відгукнулися численні українські і російські часописи, була впорядкована 
пам’ятна збірка: Памяті Івана Франка: (Опис життя, діяльності й похо
рону) /  Зладив Михайло Возняк. —  Відень: Накладом Союза Визво
лення України, 1916. “Украинская жизнь” (1916. —  №  6) поруч зі 
статтею М.Грушевського помістила матеріали С.Єфремова, М.Мочуль- 
ського, відомості про похорон І.Франка та відгуки на смерть письменни
ка з різних місць України.

С. 482 . . . у  своїх автобіографічних записках... —  йдеться про пра
ці: Дещо про себе / /  Ф ранко І. Зібрання творів: У 50 т. —  К., 
1981. —  Т . 31. —  С. 28—32; Причинки до автобіографії /  /  Там само. — 
К., 1983. —  Т . 39. —  С. 36—44; Історія моєї габілітації / /  Там са
мо. —  С. 45—49; Автобіографія Івана Франка. Написана для Лексико
ну Гердера / /  Ф ранко І. Твори: У 20 т. —  К., 1955. —  Т . 1. — 
С. 35—46; Автобіографія Івана Франка з його листа до М.Драгоманова 
25 квітня 1890 / /  Там само. —  С. 11—21; Автобіографія Івана Ф ран
ка, написана для Ом. Огоновського / /  Там само. —  С. 2 2 —24.

...в ін  закінчив свій академічний стане у  Відні й отримав там сту
пінь доктора філософи —  див.: Автобіографія Івана Франка. Написа
на для Лексикону Гердера. —  С. 38.

...з  кінця 1880-х р . понад десять років він був найближчим 
співробітником однієї з  польських газет... —  «Від липня 1887 р. став 
я співробітником польського часопису “Kurjer Lwowski” і лишався на 
цьому місці повних десять літ» (Там само).

Він розпочав її... у  кінці 1880-х р . —  “Від 1889 р. схилявсь я 
більше до наукової пращ і написав тоді свою першу більшу роботу про 
Івана Вишенського” (Там само).

с. 483 ...дослідження про Вишенського... (1894)... —  йдеться 
про працю “Іван Вишенський і його твори”. Вперше надрукована окре
мим виданням у Львові 1895 р. накладом автора ( Ф ранко І. Зібрання 
творів: У 50 т. —  К., 1981. —  Т . ЗО. —  С. 7 -2 1 2 ) .

Кафедри... він не отримав... —  див.: Ф ранко /. Історія моєї габі
літації. —  С. 45—49.
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...приводом стала його відома стаття про “М іцкевича як співця 
зради”... —  «Моя стаття про “Адама Міцкевича як поета зради” ви
кликала проти мене безприкладні напади з боку львівської польської пре
си і була причиною мого виходу із “Kurjer’a Lwowsk’oro”» (див.: Авто
біографія Івана Франка. Написана для Лексикону Гердера. —  С. 40).

...у  заснованому в цей час українському журналі “Літературно- 
науковий вістник” —  «Праця в “Віснику”, яку я вів сумлінно цілих 
вісім років, лишала мені вільний час для написання довгої низки оригі
нальних наукових праць. [...] в 1907 р. покинув редакцію “Літературно- 
наукового вісника”, головне з тієї причини, що його друкування перене
сено до Києва, і Я' працював 1907 р. без відпочинку над широко 
задуманою історією літератури українського народу» (Там само. —
С. 40, 44).

с. 4 8 3 -4 8 4  .. .величезний корпус галицьких приказок... який він  
почав друкувати в “Етнографічнім збірнику”... —  “Галицько-руські 
народні приповідки”, зібрані, упорядковані та прокоментовані І.Франком, 
були опубліковані в “Етнографічному збірнику” у 1901, 1907—1910 рр. 
(т. 10, 2 3 - 2 4 ,  2 7 - 2 8 ) .

с. 484 “Студії над українськими народними піснями”... —  у 
1907 р. в З Н Т Ш  (т. L X X V , с. 1 4 -8 4 )  з ’явилися перші шість дослі
джень І.Франка про українські пісні, об’єднані спільною назвою “Студії 
над українськими народними піснями”. Продовжували друкуватися в 
З Н Т Ш  у 1908, 1910-1912 РР., 1913 р. з ’явилися окремим томом
(т. 1).

с. 485 Вступні розділи вийшли 1 9 0 8  р . ... —  див.: Ф ранко І. 
Теорія і розвій історії літератури: [Вступ]; Екскурс І: Фотіїв “Міріобіб- 
льон”; Екскурс II: Оглавленіе книгам и кто их писал / /  З Н Т Ш . —  
1909. —  Т . L X X X IX . —  С. 5 -4 5 .  У тексті помилково вказаний рік 
виходу тому 1908 замість 1909.

...під заголовком “Нарис історії українсько-руської літерату
р и ”... —  вперше надруковано: Писання Івана Франка. І. Нарис історії 
українсько-руської літератури до 1890. —  Львів, 1910. Перевидання: 
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. —  К., 1984. —  Т . 41. —  С. 194— 
470.

Українство і російська преса (Украинство и российская пресса)

Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1916. —  
№  9. —  С. 7—15. Підпис: М .Грушевский. Написана в Казані.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
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Я к зазначає сам автор, стаття складається з  двох ненадрукованих 
праць ( “Русское общество и народности России” та “Неотложное”), на
писаних для московських газет. Найвірогідніше, саме про одну з цих 
публікацій пише М.Грушевський у своєму листі з Казані від 14 липня 
1916 р. до С.Єфремова: «Останню статю “Р[усские] в[едомости]” мені 
вернули, чим і вважаю закінченою сю стадію моєї публіцистики» (Лис
тування Михайла Грушевського /  Упоряд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. — 
Київ; Н ью -Йорк; Париж; Львів; Торонто. —  1997. —  Т . 1. — 
С. 186). Відомостей про другу працю не виявлено. У цій об’єднаній 
статті вчений звертає увагу на тогочасні публікації, які підносять пробле
му національних домагань недержавних народів Росії. У вступі М.Гру
шевський аналізує роль спеціальних українських видань, призначених для 
інформації російського суспільства про українське національне життя. 
Думки, висловлені автором у статті, співзвучні з його словами, адресо
ваними М .Горькому 17 серпня 1916 р.: “Всякне информационные изда- 
ния, предпринимаемые отдельными украинскими исследователями и 
целыми кружками, не достигли цели —  не проходят в толщу общества” 
(див.: Мельниченко В. Михайло Грушевський: “Я  оснувався в Москві, 
Арбат 55”. —  М ., 2005. —  С. 287).

с .  486 ...починаючи з  “Украинского вестника” 1906 р . ... —
йдеться про друкований орган української фракції І Державної Думи. 
М.Грушевський був одним з ініціаторів видання та його активним спів
робітником. Н а сторінках вісника вчений опублікував 11 суспільно-полі
тичних праць, які згодом увійшли до збірки: Освобождение России и 
украинский вопрос. Статьи и заметки. —  СПб, 1907 (Грушевський М . 
Твори: У 50 т. —  Львів, 2002. —  Т . 1. —  С. 385—535). Деталь
но див.: Сарбей В. “Украинский вестник” 1906 р. як історичне джерело / /  
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. —  К., 
1998. —  Ч . 2: Збірка наукових праць та спогадів. П ам’яті видатного 
вченого-історика члена-кореспондента Національної академії наук Укра
їни Івана Олександровича Гуржія. —  С. 8 0 —118.

...започатковували багатотомні енциклопедії українознавст
ва... —  йдеться про проект першої енциклопедії українознавства: Укра
инский народ в его прошлом и настоящем /  Под ред. Ф.К.Волкова и 
др. —  С П б, 1914. —  Т . І; С П б, 1916. —  Т . II. Реалізація проекту, за
думаного в 4-х томах, була перервана Першою світовою війною. У пер
шому томі були опубліковані праці М.Грушевського: История украинс
кого народа (с. 3 8 —380); Развитие украинских изучений в X IX  в. и 
раскрытое в них основных вопросов украиноведения (с. 1—37). До дру-
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того тому увійшли статті про географію, статистику, антропологію й ет
нографію українського народу, історію української мови, нарис україн
ського права.

с. 487 Нещодавно на сторінках “Русских ведомостей” (№  123) 
з'явилася стаття П .Кара-М ураи... —  йдеться про статтю кореспон
дента газети в Баку, опубліковану в рубриці “ Провинциальная почта” 
(Русские ведомости. —  1916. —  29 мая. —  №  123. —  С. 5).

с. 488 Нещодавно на сторінках “Современного мира" (лютий) 
Раф[аїл] Видрін нагадав запеклу боротьбу... —  йдеться про публіка
цію: Выдрин Раф. Драгоманов и Россия (К  45-тилетию литературной 
деятельности Драгоманова) / /  Современный мир. —  1916. —  №  2. —  
Отд. 7. —  С. 1 - 1 7 . '

с. 4 90  ...прочитати статтю князя Є .М .Трубецького... —  стаття 
під заголовком “Русские победы и ближайшие национальные задачи” 
опублікована в московській газеті: Русское слово. —  1916. —  24 июля. —  
№  171. —  С. 2. Відгук на статтю див.: Саликовский А .  Программа на- 
ционального примирення / /  Украинская жизнь. —  1916. —  №  7— 
8. —  С. 7 -1 5 .

Про необхідність негайного вирішення польського питання в  дусі 
відозви Верховного Головнокомандувача, виданої два роки то
му... —  йдеться насамперед про “Воззвание Верховного Главнокоманду- 
ющего к полякам” від 1 серпня 1914 р. про перспективи об’єднання та 
самоуправління Польщі під протекторатом Росії. Численні відгуки на цю 
відозву зібрані на сторшках часопису “Народы и области” (1914. —  
№  3, 4, 5. —  С. 31-51 ; №  6, 7. —  С. 3 2 -3 3 ) .

с. 491 ...Адж е й тепер іще тисячі висланих, заарештованих, ви
везених під час евакуації галичан... —  детальні відомості про засла
них галичан подавав упродовж 1914—1917 рр. журнал “Украинская 
жизнь”. Див. також коментар до  статті “На Святвечір”.

Проголошення польської самостійності
Вперше опублікована в журналі: Проміїїь. —  1916. —  №  1 (20 лис

топада). —  С. 11—12. Підпис: М .Грушевський.
Стаття написана в Москві, як і всі праці, видрукувані в “Промені”. 

Подана з  приводу проголошення австрійським цісарем Францом-Иоси- 
фом (23 жовтня 1916 р.) державної самостійності Польщі. Цісарський 
рескрипт появився з ініціативи німецького генерала, одного з ідеологів ні
мецького мілітаризму Еріха Людендорфа, який сподівався на формуван
ня польських дивізій. М.Грушевський вказує на половинчатість рескрип
ту, оскільки акт передбачав створення незалежної польської держави
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лише в межах окупованих губерній Росії, тоді як польські провінції 
Пруссії та Австрії залишалися у складі цих держав.

с. 4 9 3  ...(про  можливе значіння такого акту поговоримо другим 
разом) —  див.: Грушевський М . Розширення автономії Галичини: 
Смерть ціс[аря] Франца - Иосифа / /  Промінь. —  1916. —  №  2 —4 
(11 грудня). —  С. 16—20; Його ж. Независимая Польша и автономная 
Галиция / /  Украинская жизнь. —  1916. —  №  12. —  С. 63—73 (стат
ті увійшли до цього тому). Див. також: Щ е про відокремлення Галичи
ни / /  Промінь. —  1917. —  №  3—4 (березень). —  С. 2 4 —25.

о
Розширення автономії Галичини. Смерть ціс[аря] Франца-Иосифа

Вперше опублікована в журналі: Промінь. —  1916. —  №  2 —4 
(11 грудня). —  С. 16—20. Підпис: М .Грушевський. Передрук під заго
ловком “Проф. Грушевський про акт 5 падолиста” здійснено в газеті: 
Українське слово (Львів). —  1917. —  Ч . 191—192.

Подається за першодруком.
У статті автор аналізує міжнародну подію, пов'язану з рескриптом 

імператора Австрії й короля Угорщини Франца-Иосифа від 23 жовтня 
1916 р., в якому він доручив голові уряду підготувати законопроект про 
створення Королівства Польського та розширення автономії Галичини. 
М.Грушевський піддав критичному аналізу кон'юнктурний рескрипт, що 
захищав інтереси лише польської людності Галичини, та висвітлив про
блему польсько-українських стосунків початку X X  століття.

Згадки про написання та відгуки на статтю подає М.Грушевський у 
спогадах: «Інша стаття моя, написана з приводу цісарського рескрипту 
про розширену автономію Галичини і смерті Франца-Иосифа, що стала
ся слідом потім, зосталась пам'ятною по тім враженням, які вона викли
кала в громаді “спочувающих”. Один з “поступових поляків”, Козловсь- 
кий, який підтримував зв'язки з гуртком “Укр[аинской] жизни” і, так би 
сказати, символізував можливість польсько-українського порозуміння на 
ґрунті поступовості і радикалізму, заявив своє невдоволення сею статтею, 
мовляв, занадто “націоналістичною”. Се послужило предметом дебат і сво
го роду —  “переоцінки цінностей”. Оповідали, що навіть жінка Козлов- 
ського, українка з роду, тільки зросійщена, стала в оборону сеї статті, вза
галі похвалила “Промінь” і почала виявляти інтерес до українства, чим 
Козловський був невдоволений. Такими дрібненькими поміченнями над 
враженнями і настроями ми тоді цікавились за кілька місяців до револю
ції [виділення автора. —  С .П .], і якої революції!» ( Грушевський М . Спо
мини / /  Київ. —  1989. —  №  8. —  С. 110).
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с. 498 . . . в  недавній  статті ...д~ра Т .О к ун евськ ого ... —  йдеться 
про статтю: Окуневский Т. О  самоуправлении в Галиции и Буковине /  /  
Украинская жизнь. —  1916. —  №  6. —  С. 45—53; №  7 —8. —  
С. 35—45. У статті подані параграфи цісарського закону від 5 березня 
1862 р., які були покладені в основу місцевого самоуправління в Гали
чині та Буковині. Н а підставі цього закону Галицький сейм у 1866, 1889 
та 1896 рр. видав окремі закони для самоуправління в селах, малих та 
великих містах краю.

...І в  лютім 1914 р .  формально прийняли сю у го д у ... —  йдеться 
по проект виборчої реформи та крайовий статут, ухвалені 14 лютого 
1914 р. У складі нового Галицького сейму українці мали отримати 62 
(27 % ) із 228 місць. Детально перебіг подій щодо укладання угоди між 
польським та українським представництвом сейму див.: Аркуш а  О. М і- 
хал Бобжинський та українське питання в Галичині /  /  Вісник Львівсь
кого університету. Серія історична. —  Львів, 2000. —  Вип. 35—36. —  
С. 168—330; Красівський  О. Галичина в першій чверті X X  ст.: Пробле
ми польсько-українських стосунків. —  Львів, 2000. —  С. 7 6 —77; С у
хий О. Галичина: М іж  Сходом і Заходом. Нариси історії X IX —почат
ку X X  ст. —  Львів, 1999. —  С. 182-185 .

с. 499 С е промова голови П ольського кола Л .Б іл ін ськ ого ... —  
див.: “Польское государство и галицийские поляки” (Русские ведомос
ти. —  1916. —  20 ноября. —  С. 7).

с. 5 0 0  Телеграма “Р [у с с к и х ] ведом[ост ей]”, JV? 2 5 8  —  тут 
М.Грушевський посилається на телеграму кореспондента “Русских ведо- 
мостей” із Копенгагена від 6 листопада, в якій повідомлялося: “ Русине - 
кие парламентарии в Австрии выпустили протест против автономии Га
лиции, грозящей всецело отдать русинский народ в кабалу полякам” 
(Русские ведомости. —  1916. —  8 ноября. —  №  258. —  С. 3).

с. 501 Телеграма з  7  падол[иста] сповістила... —  у ній ідеться 
про збори всіх слов’янських партій, окрім польських, які відбулися у Від
ні 4 листопада 1916 р. Збори не винесли певного рішення, але застано
вили урегулювання питання про автономію Галичини парламентським 
шляхом (див.: Там само).

Д ва  тижні п еред  ним вистріл А д л ер а ... —  йдеться про вбивство 
австрійського міністра-президента Карла Штюрка, якого 8 жовтня 
1916 р. під час обіду застрелив письменник, видавець, політичний діяч 
Фрідріх Адлер. Кореспонденти з Відня повідомляли, що мотивом до 
цього вчинку була відмова Ш тюрка скликати парламент майже впродовж 
трьох років. 16 жовтня 1916 р. імператор своїм рескриптом призначив
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міністром-президентом колишнього міністра фінансів Кербера та доручив 
йому формування нового кабінету. Першочерговим завданням Австрії 
стало скликання парламенту. У грудні 1916 р. Кербер подав у відставку. 
Призначений новий міністр-президент Г. Клам-Мартініц змушений був 
відновити діяльність парламенту.

Незалежна Польща й автономна Галичина 
(Независимая Польша и автономная Галиция)

Вперше опублікована в журналі: Украинская жизнь. —  1916. — 
№  12. —  С. 6 3 —73. Підпис: М .ГрушевскиЗ. У кінці зазначена дата: 
30.ХІІ.1916.

Подається за першодруком у перекладі І.Сварника.
Написана невдовзі після проголошення Австрією і Німеччиною не

залежності Польщі в межах Королівства Польського. В основу статті 
покладено хронікальні замітки, відгуки та коментарі цісарського акту від 
23 жовтня 1916 р., вміщені на сторінках російських та польських газет. 
У контексті відновлення самостійної польської держави М.Грушевський 
висловлює занепокоєння долею українського народу Галичини.

с. 504 “Р у с с к [и е ]  ведомости”, №  3 0 0  —  тут автор посилається 
на хронікальну замітку “Польша”, опубліковану в газеті 29 грудня 
1916 р. (с. 3). У ній ідеться про поїздку члена Державної ради, пред
ставника Польського кола С.Велепольського в Царське село. У зв’язку 
з цією поїздкою пройшли повідомлення, що в керівних колах Росії наказ 
Верховного Головнокомандувача по армії і флоту “про вільну і об’єдна
ну Польщу” розглядається як можливість забезпечення їй всіх держав
них атрибутів (законодавчі інституції, сейм, власна армія).

с. 506 “Р усски е ведом[ост и]”, JV? 2 6 7  —  тут автор посилається 
на замітку “Иностранные телеграммы. Польский вопрос” (Русские ведомо- 
сти. —  1916. —  18 ноября. —  №  267. —  С. 3), в якій поданий зміст 
доповіді Пауля Рорбаха в Мюнхені про можливості розширення кордо
нів Польщі на схід для “осуществления проекта Центральной Европы”.

с. 507 “Р усские ведом[ост и]”, №  2 9 9  —  тут М.Грушевський по
силається на телеграму власного кореспондента газета з Копенгагена, в 
якій повідомлялося про з ’їзд польських народних учителів, що відбувся 
26 грудня 1916 р. Н а ньому була прийнята резолюція, що “польская на
родная школа должна быть проникнута польским духом” (Русские ведо- 
моста. —  1916. —  28 декабря. —  №  299. —  С. 5).

Цитую за  “Р усск[им и]  ведом[ост ями]”, №  2 4 6 . . .  —  тут М .Гру
шевський цитує замітку “Провозглашение независимости Польщи. Сток-
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гольм. 23 октября из Вены сообщают” (Русские ведомости. —  1916. —  
25 октября. —  С . 3 ). У  ній повідомлялось про зустріч польських послів 
з  міністром закордонних справ Австрії Буріаном, на якій ректор Варш ав
ського університету Брудзинський заявив про необхідність відновлення 
цілісності польської держави.

Одночасно з  проголошенням незалежної Польщі був опубліко
ваний рескрипт імператора Франца-Иосифа міністрові-президенту 
Керберу... —  див.: Г руш евськ и й  М .  Розширення автономії Галичини. 
Смерть ціс[аря] Франца-И осифа / /  Промінь. —  1916. —  №  2 —4 
(11 грудня). —  С . 16—20.

с. 5 0 8  “Русск[ие] ведом[ос ти]”, №  2 6 9  —  тут М.Грушевський ци
тує статтю “Польское государство и галицийские поляки” (Русские ведо
мости. —  1916. —  20 ноября. —  С . 7). У  ній повідомлялось про засідан
ня представників Польського кола віденського парламенту, яке відбулося 
3—4 жовтня 1916 р. у залі Краківської ратуші в присутності 63 послів пар
ламенту, 6 членів палати вельмож та 18 членів Галицького сейму. Н а 
зібранні голова Польського кола Л.Білінський вперше повідомив про новий 
план Німеччини щодо вирішення польського питання та австро-німецькі пе
реговори, що трималися в таємниці.

“Вечернее время”, 11 грудня... — тут М.Грушевський посилаєть
ся на замітку: В  “независимой” Полыие. Кардинал Ледоховский в Вар- 
шаве / /  Вечернее время. —  1916. —  11 декабря. —  №  1689. —  С . 3. 
У  ній повідомлялося про приїзд до Варшави з  Відня “генерала иезуитов” 
кардинала Ледоховського, який був прийнятий місцевими громадськими 
діячами. Темою зустрічі було об’єднання всіх частин Польщі, а не ство
рення польської держави з  частини її, найбільше враженої війною. У 
своїй розлогій промові кардинал заявив, що він не зачіпає плани Німеч
чини, але може підтвердити, що у віденських колах задумана широка 
автономія Галичини: “Автономия в этом размере позволит Польскому 
королевству считаться с Галицией, как бы с самостоятельным государст- 
венным организмом” .

с. 5 0 9  П евні відомості про це див. у  нещодавній статті Т .О ку- 
невського... — д и в . коментарjj,o статті “Р озш и рен н я  автономії Галичи
ни. Смерть ц іс [а р я ] Ф р а н ц а -И о си ф а ”.

с. 5 1 0  “Рус[ские] ведом[ости]”, №  2 5 8  — ди в. коментар j^ o  стат
ті “Р озш и р ен н я  автономії Галичини. Смерть ц іс [а р я ] Ф р а н ц а -И о си ф а ”.

Н а С вятвечір

Вперше опублікована в журналі: Промінь. —  1917. —  №  5 —6 
(1 січня). —  С . 21—22. Підпис: М .Г р уш евськ и й .
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Більша частина статті була вилучена цензурою, про що автор писав 
у своїх спогадах про видання журналу “Промінь” : «Особливо терпіли мої 
писання; незвичайно жалко мені різдвяної статті, написаної в привіт і під
бадьорення засланим галичанам, з  епіграфом з  Ш евченка: “Завтра  рано 
заревуть дзвіниці в Україні, завтра рано до церкви молитися підуть лю
ди. Завтра  ж  рано завиє голодний звір в пустині, і повіє ураган холод
ний” . Н і стрічки з  неї не зоставила цензорська рука, хоч і не було там 
нічого, окрім кількох слів невмирущої надії. Пішло тілько мотто з  Ш ев
ченка й титул. Думаю, що значення їх було зрозуміле» ( Г руш евськи й  М . 
Спомини / /  Київ. —  1 9 8 9 . —  №  8 . —  С. 110). Питання про звіль
нення з  заслання галичан М.Грушевський порушував у листі до О .К е- 
ренського від 1917 р., машинописну копію якого він надіслав П .Стеб- 
ницькому (ІР  Н Б У В , ф. 2 4 4 , №  2 5 4 ; лист опублікований у виданні: 
М ел ьн и чен к о  В . Михайло Грушевський: “Я  оснувавсь в Москві, Арбат 
5 5 ” . —  М ., 2 0 0 5 . —  С . 4 0 4 —4 0 5 ) .  Ц і ж  самі вимоги щодо висланих 
галичан-українців були висловлені в редакційній статті “ Наши требова- 
ния” (О т  украинских организаций), що відкривала №  1—2 журналу 
“Украинская жизнь” за  1917 р. Стаття була підготовлена за  участю 
М .Грушевського, підписана Спілкою українських федералістів, М осков
ським комітетом українських соціалістів-революціонерів, редакціями жур
налів “Украинская жизнь” та “Промінь” , Українською секцією товарис
тва слов’янської культури.

Подається залишений цензурою фрагмент статті за  першодруком.

с .  5 1 2  На дворі, бач... Так писав Ш евченко на Святвечір
1848  р . над А р а л о м ... —  тут цитується витяг з  поезії Т .Ш евченка “Не 
додому вночі йдучи...” В  останньому академічному виданні творів 
Т .Г .Ш евченка цей фрагмент має таку редакцію: Надворі, бач, /  Насту
пає свято... /  Тяж ко його, друже-брате, /  Самому стрічати /  У пустині. 
Завтра  рано /  Заревуть дзвіниці /  В  Україні; завтра рано /  До церк
ви молитись /  Підуть люде... Завтра ж  рано /  Завиє голодний /  Звір  
в пустині, і повіє /  Ураган холодний. /  І занесе піском, снігом /  К у
рінь —  мою хату. /  О так мені доведеться /  Свято зострічати! ( Ш е в 
ченко Т .Г . Повне зібрання творів: У  12 т. —  К ., 2 0 0 1 . —  Т . 2 . Поезія 
1 8 4 7 —1861 . —  С . 1 6 8 —1 6 9 ) .  Поезія датується: 2 4  грудня 1 8 4 8  р. Ко- 
сарал. Вірш звернений до одного з  найближчих друзів на засланні, чи
новника оренбурзької прикордонної комісії Ф .М .Л азаревського.

Пророче божий. Ти між нами... Ж ива в святих своїх речах... — 
тут цитується витяг з  твору Т .Ш евченка “Мені здається, я не зн аю ...” 
В  останньому академічному виданні творів Т .Г.Ш евченка цей фрагмент
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має таку редакцію: Пророче Божий? Т и  меж нами, /  Т и , Присносу- 
щий, всюди з  нами /  Витаєш ангелом святим. /  Ти, любий друже, з а 
говориш /  Тихенько-тихо... про любов /  Про безталанную, про горе, /  
Або про Бога та про море, /  Або про марне литу кров /  3  людей ве
ликими катами. /  Заплачеш тяжко перед нами, /  І ми заплачемо. Ж и
ва /  Душа поетова святая, /  Ж ива в святих своїх речах (Т ам  само. —
С. 221).

П ер сп ек т и в и  н ов ого  ж иття

Вперше опублікована в журналі: Промінь. —  1917. —  №  1—2 
(14 січня). —  С. 16—19. Підпис: М .Г р у  ш евський.

Подається за  першодруком.
У  страшній руїні, яку принесла народам Європи Перша світова вій

на, автор намагається прогледіти ґрунт для нового соціального і політич
ного життя суспільства. Ц і думки навіяні промовою президента С Ш А  
Вільсона від 2 2 (9 )  січня 1917 р. щодо принципів міжнародного порозу
міння, європейської згоди, національної рівноправності.

с. 5 1 3  ...з  обставин, витворених балканськими війнами 1912 р . ... —
йдеться про першу (9  жовтня 1912 р ,—ЗО травня 1913 р.) та другу 
(2 9  червня—10 серпня 1913 р .) Балканські війни, які встановили нову 
геополітичну диспозицію в Південно-Східній Європі.

...книга популярного англійського романіста Уелса... —  йдеться 
про роман англійського письменника, класика науково-фантастичної літе
ратури Герберта Джорджа Уелса (1 8 6 6 —1946) “Містер Брітлінг п’є 
чашу до дна” , російський переклад якої був опублікований у 1916 р. у 
петроградському журналі “Летопись” .

с . 5 1 9  Рік тому, друкуючи на сторінках одної поступової газети 
статті по національному питанню... —  йдеться про статті: О  большом 
и малом национализме / /  Русские ведомости. —  1916. —  15 мая. —  
№  112; Ещ е о большом и малом национализме /  /  Т ам  само. —  
28  мая. —  №  122. —  С . 5.

...міжнародний трибунал, вроді гаазького... —  йдеться про між
народні конвенції про закони і звичаї війни, прийняті на 1-й (3 конвен
ції) і 2-й (13 конвенцій) мирних конференціях в Гаазі у 1899 та 1907 
роках. Гаазькі конвенції містять положення про вирішення міжнародних 
конфліктів мирним шляхом, права й обов’язки нейтральних країн, захист 
мирного населення, режим військовополонених, долі поранених і хворих 
тощо.
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С . 5 2 0  . .  . останні відомості доносять про заходи Німеччини коло 
відновлення відносин —  конфлікт закінчився оголошенням С Ш А  
6 квітня 1917 р. війни Німеччині.

Н а страш ний суд

Вперше опублікована в журналі: Промінь. —  1917. —  №  3 —4 (бе
резень). —  С . 15. Підпис: М .Г р уш евськ и й .

Подається за  першодруком.
Стаття написана безпосередньо після ліквідації самодержавста в Ро

сії і містить заклики до організації всіх українських сил для вирішення 
національних домагань. Зм іст та лексика статті перекликається з  першою 
публікацією, яка побачила світ після повернення М.Грушевського до 
Києва: Велика хвиля / /  Н ова Рада. —  1917. —  6 квітня. —  №  1.

Чергова справа

Вперше опублікована в журналі: Промінь. —  1917. —  №  3 —4 (бе
резень). —  С . 21—24. Підпис: М .Г р уш евськ и й . Передрук у газеті: 
Українське слово (Л ьвів). —  1917. —  Ч . 197—198.

Подається за  першодруком.
Стаття присвячена справі організації національної української школи, 

підготовці та виданню підручників, виробленню наукової української тер
мінології. Приводом до написання праці стала публікація в журналі 
“Промінь” статті О .Янати “Негайна справа в розвитку української нау
ки і школи” , з  головними положеннями якої полемізує М.Грушевський. 
Невдовзі як голова Української Центральної Ради М.Грушевський до
клав чимало зусиль для створення нової української школи.

с. 5 2 2  Збирання словарного матеріалу на Україні йде вже 
більше як сто літ... —  йдеться про роботу, яку започаткували діячі 
українських Громад ще на початку 1860-х років. З а  дорученням Київ
ської громади зібраний матеріал зредагував Б.Грінченко (Словар україн
ської мови. —  К ., 1907—1909. —  Т . 1—4 ). З і  створенням Української 
академії наук діяльність громадівців продовжили Комісія для складання 
історичного словника української мови та Комісія для складання словни
ка української живої мови, які розпочали свою роботу 16 грудня 1918 р. 
Керівниками комісій були відомі мовознавці Є.Тимченко, А.Ніковський, 
В.Ганцов. У  1930 р. комісії об'єднані з  Інститутом української наукової 
мови. Комісія для складання словника української живої мови видала: 
Російсько-український словник. —  К ., 1924. —  Т . 1 (А —Ж ) /  Редак-
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тори: В.Ганцов, Г.Голоскевич, М.Грінченкова; головний редактор
А.Кримський; К ., 1929. —  Т . 1. —  Вип. 1 ( З —К ) /  Редактори: В .Ган
цов, Г.Голоскевич, М.Грінченкова, М.Калинович, А.Ніковський, В .Я ро- 
шенко; головний редактор А.Кримський; К ., 1927. —  Т . 3. —  Вип. 1 
(О —Поле) /  Редактори: В.Ганцов, Г.Голоскевич, М.Грінченкова, А .Н і
ковський; головний редактор С.Єфремов. У  з в ’язку з  репресіями робота 
не була завершена.

с .  5 2 3  Лінгвістичні й термінологічні комісії будуть збирати сей 
термінологічний матеріал... —  активну роботу з  розробки української 
наукової термінології, розпочату Українським науковим товариством у 
Києві під головуванням М .Грушевського, продовжила Правописно-тер
мінологічна комісія В У А Н  під головуванням А.Кримського. Створена 
16 березня 1919 р. згідно з  рішенням Історично-філологічного відділу 
В У А Н . У  1919 р. розпочали роботу її природнича й технічна секції. У 
другій половині 1921 р. увійшла до складу новоствореного Інституту 
української наукової мови. 15 січня 1926 р. поновила діяльність як само
стійна установа (Термінологічна комісія) у складі установ третього С о 
ціально-економічного відділу. Н а початку 1930 р. передана до Інституту 
української наукової мови.

с .  5 2 4  Вже почавши від 1860- х  р. пішла інтенсивна праця над 
шкільною й популярною українською літературою... —  наприкінці 
1850-х років—на початку 1860-х були видані підручники: К ул іш  П . Гра
матка. —  С П б , 1857; С П б , 1861; Гатцук М . Українська абетка. —  М ., 
1861; Д е р к а ч  І. Українська граматка. —  М ., 1861; Ш евчен ко  Т . Бук
варь Южнорусский. —  С П б, 1861; К ониський  О. Українські прописі. —  
Полтава, 1862 (коштом Є.М илорадович); К он и ськ и й  О. “Арихметика, 

або Щ отниця” . —  С П б , 1863 (видана М.Костомаровим за  рахунок 
зібраного на шкільні підручники фонду) та ін. Активну видавничу діяль
ність проводив у цей час у Петербурзі П.Куліш. Упродовж 1861— 
1863 рр. з  його друкарні вийшло близько 40 книжок-“метеликів” під з а 
гальною назвою “Сільська бібліотека” , де були надруковані твори того
часних українських письменників Т.Ш евченка, М арка Вовчка, Д .М ор- 
довця, Г.Квітки, О.Стороженка, Ганни Барвінок та ін. Про заходи 
громадівців щодо видання та поширення українських книжок див.: /7о- 
бірченко Н . Педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад 
у другій половині X IX —на початку X X  століття: У 2-х кн. —  К ., 
2000. —  Кн. 1. Київська громада; Кн. 2. Громади Наддніпрянської 
України; Ш ев ел ів  Б . Петиції українських громад до петербурзького ко
мітету грамотності з  р. 1862 / /  З а  сто літ. —  К ., 1928. —  Кн. 3. —  
С. 11-16 .
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...а ж  д о  “с в о б о д и  д р у к у в а н н я ” 1 9 0 6  р .  . . .  —  йдеться про “Вре
менные правила о повременных изданиях” (Приложение к статье 114 
“Устава о цензуре и печати Российской империи” ), затверджені 24  лис
топада 1905 р.

с. 5 2 6  “М ат ери алов д л я  ист ории д р е в н е р у с с к о го  я з ы к а ” С р е з н е в -  
с ь к о г о .. .  —  йдеться про видання: Материалы для словаря древнерусско
го языка по письменным источникам. —  С П б , 1890—1909. —  Т . 1—3.



П О К А Ж Ч И К  ІМ Е Н 1

А длер  Ф р ід р іх  (1 8 7 9 —1960) —  
австрійський письменник, вида
вець, один із лідерів Австрійсь
кої соціал-демократичної партії та 
ідеологів австромгарксизму. Син 
В.Адлера. У  1911-1916 рр. —  
секретар Австрійської соціал- 
демократичної партії, центрист. 
Д о Першої світової війни —  
редактор журналу “ D as V olk” , 
згодом —  щомісячника “ Der 
Kam pf” . 8 жовтня 1916 р. вбив 
австрійського президент-мініст- 
ра Карла Ш тю рка за  відмову 
відновити права парламенту, 
розпущеного в 1914 р. 501, 
685

А зе ф  Є вн о Ф іш ел еви ч  (псевдо
німи: у поліції —  Раскін, у ре
волюційному середовищі ---
Іван Миколайович; 1 8 6 9 — 
1917) —  провідник тероризму, 
найвідоміший агент-провокатор 
у революційних організаціях Р о 
сії. Навчався у Політехнічному 
інституті в Карлсруе (Німеччи
на), де 1885 р. мав з в ’язок з  
есерами; 1897 р. —  секретний 
співробітник Департаменту по
ліції. 1899 р. повернувся з-за  
кордону до Москви. 1901 р. за 
його доносом був розгромлений

“ Північний союз соціалістів-ре- 
волюціонерів” . Організував низ
ку гучних терористичних актів 
(вбивство 1904 р. міністра 
внутрішніх справ В .К .П леве, 
1905 р. —  великого князя С ер
гія Олександровича (Романова) 
та ін.). Був викритий як прово
катор російським публіцистом 
В.Бурцевим. Утік за  кордон. 
1915 р. заарештований у Берлі
ні, помер у в ’язниці М оабіт
2 6 4

А лександров О лександр М и хай 
лович (1 8 6 8 —?) —  громадсь
ко-політичний діяч, правник за 
фахом, депутат IV  Державної 
Думи від Катеринослава, член 
фракції кадетів. Відстою вав 
українські домагання в Думі
473, 6 6 7

Андрій Васильович —  див. Н і- 
ковський А . В.

Анненков П., рос. літ. критик 591
А нтоній П ечерський (бл. 9 8 3 — 

1073) —  зачинатель чернецтва 
на Русі, засновник К иєво-П е
черського монастиря (бл. 1051) 
та монастиря на Болдиних горах 
у Чернігові (1 0 6 9 ) 351

А нтонович Володимир Боніф а- 
тійович (1 8 3 4 —1908) —  ви-

* До покажчика входить анотований перелік імен, що згадуються в 
статтях М.Грушевського. До них додані імена з  передмови та коментарів 
(анотовані імена та сторінки до них виділені курсивом).
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датний український історик, ар
хеолог, етнограф, археограф, 
громадський діяч. Почесний 
член Н Т Ш  (з 1890). Один з 
організаторів та ідеологів київ
ської Старої Громади. Заснов
ник наукової школи істориків- 
документалістів, до якої нале
жав М.Грушевський 52, 204, 
301, 423, 484, 568, 612, 633, 
634, 678

Апанович О., вч. 645
Апостол Д ., гетьман 560
Аркас Микола Миколайович 

(1853—1909) — український 
культурно-освітній діяч, компо
зитор і письменник. Закінчив 
Новоросійський університет 
(1875), у 1875-1898 РР. слу
жив у морському відомстві в 
Миколаєві. Голова миколаївсь
кого товариства “Просвіта” . 
Музичні твори: опера “Катери
на” за Т.Шевченком (1891, за 
власним лібрето), обробки на
родних пісень, романси, дуети. 
Автор популярної книги “Істо
рія України-Русі” (1908), з 
критикою якої виступав М.Гру
шевський 6 , 532,

Аркуша О., вч. 565, 587, 685
Артемовский-Гулак —  див. Гу- 

лак-Артемовський П .П .
Аскольд — київський князь 

(50—60-ті pp. IX  ст.), сканди
нав за походженням. Один із 
засновників першого східносло
в’янського державного утворен
ня — Київського князівства. У 
860 р. очолював руську дружи
ну під час першого походу на 
Константинополь. Бл. 867 р. 
прийняв християнство. З а  “По
вістю временних літ“ , бл. 882 р.

був убитий разом з князем Ді- 
ром у Києві за наказом Олега
348, 349

Багалій Д ., вч. 5 90  
Базаров В . (псевдонім Руднєва 

Володимира Олександровича; 
1874—1939) — російський
філософ, економіст, публіцист. 
Випускник Московського уні
верситету. Член РСД РП , пра
цював у легальних і нелегальних 
більшовицьких виданнях, за ре
волюційну діяльність неоднора
зово відбував заслання. В роки 
Першої світової війни співпра
цював у журналах “Летопись”, 
“Современник” X II, 462—464, 
672, 673

Базилевич В., вч. 590  
Бакунін Михайло Олександро

вич (1814—1876) --  РОСІЙСЬ

КИЙ політичний діяч, один з 
організаторів і теоретиків анар
хізму та народництва. Був 
близький до О.І.Герцена, спів
працював з журналом “Коло- 
кол” 124

Балика Д ., бібліограф IX, 618 
Бандрівський Кароль — радник 

фінансової дирекції Львова, 
член Н Т Ш  та його Виділу, ре
ферент управління будівлями 
Товариства 185

Баньковський С., галиц. адмін. 
діяч 665

Баран М ., зав. переплетнею
Н Т Ш  572

Баран С., вч. 577, 578, 587, 654  
Барвінок Ганна, письменниця 691 
Барвінська Є., співачка 531 
Барвінський Богдан Олександ

рович (1880—1958) — україн
ський історик, бібліограф, архі-
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віст. Син О.Барвінського. 
Учень М.Грушевського. Вищу 
освіту здобував на філософсько
му та юридичному факультетах 
Львівського університету
(1898-1901). У 1901-1902 РР. 
навчався у Віденському, 1907— 
1908 рр. — Берлінському уні
верситетах. Доктор філософії 
(1907). У 1907 р. отримав сти
пендію фонду К.Володковича. 
Дійсний член Н Т Ш  (з 1914). 
Довголітній бібліотекар і дирек
тор бібліотеки Львівського уні
верситету, “Народного дому”. 
Викладач гімназії “Рідної шко
ли”, професор Українського та
ємного університету (1921— 
1923). У 1940-1941 РР. — на
уковий співробітник Львівсько
го відділу Інституту історії 
України А Н  У РС Р. Автор 
численних історичних розвідок, 
опублікованих в З Н Т Ш  та ін
ших наукових виданнях, праць з 
геральдики і сфрагістики, попу
лярних брошур 40, 552, 553

Барвінський Олександр, громад.- 
політ, діяч 544, 552, 567, 568, 
569, 6 0 9

Барвінський Осип, священик, 
письменник 5 68

Барський П., власник друкарні
573

Бауер O tto (1882—1938) — ав
стрійський політичний діяч, пра- 
вник. Один із лідерів Австрій
ської соціал-демократичної пар
тії та II Інтернаціоналу, ідеолог
т. зв. австромарксизму, теоретик 
з національних питань. Напере
додні Першої світової війни — 
секретар соціал-демократичної 
фракції рейхстагу. В листопаді

1918—липні 1919 р. — міністр 
закордонних справ Австрійської 
республіки. Автор монографії 
“Національне питання та со
ціал-демократія” (1907), в якій 
доводив тезу про націю як “ку
льтурну спільноту”, неминучість 
диференціації національностей, 
зростання ролі національного 
фактора. Разом з К.Реннером 
(Р.Шпринґером) на основі пси
хологічної теорії нації розробив 
та узагальнив політичну програ
му “культурно-національної ав
тономії” 153

Бачинська Т., співачка 531 
Бачинський В., інженер 665  
Бачинський Володимир Мико

лайович (В.Б.; 1880—1927) — 
український громадсько - полі
тичний діяч, адвокат, журналіст, 
видавець. Навчався на юридич
ному факультеті Львівського 
університету. Посол до Галиць
кого сейму та австрійського 
парламенту. Директор Крайово
го кредитового союзу, член (з 
1907 р.), секретар Української 
національно-демократичної пар
тії. Член Н ТШ . З  1908 р. — 
член головного виділу “Просві
ти”. Редактор часописів: “Ді
ло” (1907-1913), “Свобода” 
(1910-1913), “Неділя” (1912), 
“Жіноче діло” (1912). Один із 
засновників часопису “Україн
ський емігрант” (1927). Від 
1924 р. досліджував проблему 
української еміграції 186, 584  

Беднарський К ., управляючий 
друкарнею Н Т Ш  572  

Безкровний Я . — офіційний 
власник Української книгарні 
Л Н В у Харкові (з 1909) 180
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Бек М ., австр. держ. діяч 542, 
581

Беринда Памво (світське ім’я — 
Павло; між 1555 та 1560— 
1632) — поет, друкар, гравер, 
лексикограф. Один із зачинате
лів української поезії та шкіль
ної драми, автор першого дру
кованого українського словника 
“Лексикон словеноросский и 
имен толкование” (1627), ре
дактор першого видання “Часо
слова” Києво-Печерської дру
карні 300

Бернацька Г., вч. 632
Бєлінський Віссаріон Григоро- 

вич (1811—1848) — російський 
літературний критик, філософ, 
публіцист 123, 591, 6 6 7

Биховець, писар запороз. козацтва
645

Біленький Я ., ВЧ. 58 0
Біликовський L, діяч музич, к-ри 

532
Білинський —  див. Бєлінський В.
Білінський Леон (1846—1923) — 

економіст, фінансист, держав
ний діяч Австро-Угорщини. З а 
кінчив правничий факультет 
Львівського університету. Впро
довж 1871—1892 рр. — профе
сор, декан правничого факуль
тету, ректор університету, член 
Краківської А Н  (з 1882). По
сол до Галицького сейму та ав
стрійського парламенту, заступ
ник голови Польського кола 
(1911, 1915-1917). Президент 
генеральної дирекції державних 
залізниць (1892—1895), мі
ністр фінансів (1895—1897; 
1909-1910; 1912-1915), іу-
бернатор Австро-Угорського 
банку (1900—1909). Відігравав

провідну роль у політиці авст
рійського парламенту та Поль
ському колі 499, 500, 502, 
508, 685, 6 8 7

Білозерський В., громад, діяч 590, 
640

Білоусенко О. —  див. Лотоць- 
кий О.

Біляшівський М ., вч. 538
Бінерт, австр. держ. діяч 582, 583
Бічер-Стоу Гарієт (1811— 

1896) — американська пись
менниця. Автор романів 
“Хатина дядька Тома” (1852), 
“Дред, повість про Прокляте 
болото” (1856) та ін. Українсь
кою мовою “Хатину дядька Т о
ма” вперше видано 1918 р. у 
скороченому перекладі М.Загір- 
ньої 116

Благий В., вч. 600
Бобжинський М ., держ. діяч 587, 

685
Бобринський Володимир Олек

сійович (1867—1927) — росій
ський земський та державний 
діяч, цукрозаводчик. Член II— 
IV Державних Дум Росії. В IV 
Думі — заступник голови дум
ської фракції російських націо
налістів і помірковано-правих. 
Голова комісії з народної освіти. 
Один із керівників (разом з 
В.Шульгіним) київської монар
хічної організації “Партія націо
налістів”, у 1908—1917 рр. — 
“Галицко-русского благотвори
тельною общества”. Підтримував 
москвофільський рух у Галичині. 
Активний прихильник проекту 
утворення Холмської губернії 
(1912). У 1914-1915 рр .— У

розпорядженні військового гене
рал-губернатора Галичини 398
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Бобринський Г.О ., рос. політ., 
військ, діяч 6 6 9  

Богородиця, бібл. 348 
Бодуен де Куртене І. (Бодуэн де 

Куртенэ И .), вч. 594, 5 98  
Бодянський Осип Максимович 

(Материнка Ісько; 1808— 
1877) — український філолог- 
славіст, історик, археограф, 
фольклорист, письменник і пе
рекладач. Член-кореспондент 
Петербурзької А Н  (1854). 
Професор Московського уні
верситету (1842—1868, з пере
рвою). Секретар (з 1845) Мос
ковського товариства історії й 
старожитностей російських та 
редактор його “Чтений”, де 
опублікував низку цінних доку
ментів з історії України ( “Істо
рія Русів” , “Літопис Само
видця” та ін.). Вагомими ре
зультатами літературно-наукової 
діяльності стали видання “Нась
ких українських казок” (1835) 
під псевд. І.Материнка, магіс
терської дисертації “Про народ
ну поезію слов’янських племен” 
(1837) та докторської “Про ви
никнення слов’янських письмен”
(1855) 316, 317, 477, 637, 638  

Болеслав І Хоробрий (967— 
1025) — польський князь від 
992 р. і король з 1025 р. з ди
настії Пястів. Об’єданням М а
лої Польщі з м. Краковом завер
шив процес формування польсь
кої держави. Підтримав свого 
зятя Святополка Володимиро
вича (Окаянного) проти Яро
слава Володимировича (Мудро
го), 14 серпня 1018 р. захопив 
Київ. Внаслідок цього походу 
тимчасово приєднав до Польщі

Червенські міста, які у 1030— 
1031 рр. відвоював Ярослав 
Мудрий 74

Боплан Гійом Левассер
(бл. 1600—1673) — французь
кий військовий інженер-форти- 
фікатор і картограф, архітектор, 
письменник. Автор першої кар
ти України (1639), “Опису 
України” (1651) 137 

Борецький Іов (Іван Матвійович; 
р. н. невід.—1631) — українсь
кий церковний, політичний і 
освітній діяч. Викладав у Львів
ській братській школі, у 1604— 
1605 рр. — її ректор. Один із 
засновників (1615) і ректор Ки
ївської братської школи. У 1619 р. 
прийняв чернечий постриг, з 
1620 р. — київський православ
ний митрополит 300, 578  

Борзенко — професор Новоро
сійського університету 51, 566  

Борисенко В., вч. 5 4 9  
Борковський П., співак 531 
Бортняк Н., вч. 602  
Брандес Георг (1842—1927) — 

датський літературний критик, 
автор низки монографій про ви
датних письменників та історич
них діячів 470 

Брик І., вч. 580
Брудзинський, польський освіт. 

ДІЯЧ 6 8 7
Брут Люцій-Юній — керівник 

повстання в Римі 509 р. до 
н. е., внаслідок якого повалено 
імперську владу і встановлено 
республіканський лад. З а  участь 
у змові проти республіки засу
див до страти двох власних си
нів 326

Брут Марк-Юній (85—42 рр. до 
н. е.) — римський політичний
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діяч, один з  головних учасників 
змови проти Юлія Цезаря і 
вбивства його (44 р. до н. е.). 
Обстоював республіканський 
лад правління. Зазнавши пораз
ки в боях проти другого тріум
вірату, 42 р. до н. е. покінчив 
самогубством 326 

Брюховецький Іван Мартинович 
(бл. 1623—1668) — гетьман 
Лівобережної України (1663— 
1668), обраний на Чорній раді 
1663 р. 291, 5 8 9

Будзиновський А ., військ. діяч
659

Будяк (справж. Понос) Ю ., пись
менник, публіцист 648  

Буріаи, австр. держ. діяч 6 8 7  
Бурлака Г., вч. VII, X V I, 550, 

627, 638, 639, 672, 673, 675, 
6 8 2

Бурцев В., рос. історик рев. рухів
658

Бурячок І., художник 232  
Бутич І., вч. 641 
Бучинський Богдан Мелітоно- 

вич (1883—1907) — українсь
кий історик. Син адвоката, 
громадського діяча, збирача 
етнографічних матеріалів зі Ста
ніслава М.Бучинського. Закін
чив Львівський університет 
(1901—1907), учень М.Грушев- 
ського. Студіював архівні мате
ріали в Кракові. Активний 
учасник боротьби за відкриття 
самостійного українського уні
верситету у Львові, передвибор
чих агітацій 1907 р. за україн
ських депутатів до австрійсько
го парламенту. Помер від сухот
40, 553

В.Б. —  див. Бачинський В.

В.С. 619
Вагилевич І., письменник 558  
Валуєв Петро Олександрович

(1815—1890) — російський 
державний діяч, граф. Міністр 
внутрішніх справ Російської ім
перії (1861—1868), голова Ка
бінету міністрів (1879—1881). 
Запровадив сумнозвісний Валу- 
євський циркуляр 1863 р. проти 
української мови 115, 124, 411, 
454, 479

Ваньо —  див. Галущанський І. 
Варлаам, індійський праведник

483
Василенко Н., вч. 638  
Василько А . —  див. Ніковський А . 
Василько М ., політ, діяч 544  
Васильченко С., художник 611 
Вахнянин А ., культ.-громад, діяч

632
Велепольський С., польский гро

мад.-політ. діяч 686  
Величко С., козацький літописець

645
Верхратський Іван Григорович

(1846—1919) — український 
природознавець, філолог та пе
дагог. Професор української 
гімназії у Львові. Дійсний (з 
1889) та почесний (з 1905) 
член Н ТШ . Довголітній голова 
Математично - приро дописно - лі - 
карської секції Н Т Ш  (з 1894). 
Досліджував фауну і флору З а 
хідної України. Заклав основи 
української наукової термінології 
з природознавства. Автор праць 
з лексикології та діалектології
191, 6 0 9

Вессель Микола Християнович
(1834—1906) — російський пе
дагог. Випускник факультету 
східних мов Петербурзького
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університету. З  1861 р. — ре
дактор журналу “Учитель”, зго
дом “Педагогическою сборни
ка”. Член наукового комітету 
Міністерства народної освіти
384, 458, 478, 651

Виговський Іван Остапович (р.н. 
невід.—1664) — генеральний 
писар Війська Запорозького 
(1648—1657), гетьман України 
(1657-1659) 40, 55, 291, 353, 
533, 554, 661

Видрін Рафаїл —~ публіцист, у 
1914 р. співпрацював з журна
лом “Народы и области”, в яко
му подав низку статей з націо
нального питання. Друкувався в 
“Современном мире” (1916) 
488, 683

Винар А ,  вч. VII, X , 542, 550, 
555, 602, 604, 606, 610, 627, 
638, 639, 672, 673, 675, 6 82

Винниченко Володимир Кири- 
лович (1880—1951) — україн
ський громадсько-політичний і 
державний діяч, письменник. 
Один із лідерів РУП і 
УСДРП. Головний редактор 
“Робітничої газети”. Друкував
ся на сторінках ЛНВ. 1917 р. — 
Голова Генерального секретаріа
ту і генеральний секретар внут
рішніх справ УН Р. 1918— 
1919 рр. — голова Директорії. 
Від 1919 р. — на еміграції. А в
тор багатьох художніх творів і 
публіцистичних праць XIII, 
290, 386, 456, 596, 630, 631, 
671, 672, 673

Вислобоков К ., вч. 641
Витвицький Степан (1884— 

1965) — український громадсь
кий та політичний діяч, правник. 
Вищу освіту здобув на юридич

ному факультеті Львівського та 
Віденського університетів. У 
студентські роки очолював това
риства “Академічна громада” у 
Львові та “Січ” у Відні. У 
1915—1918 рр. — член редакції 
львівських газет “Діло” та 
“Свобода”. Один з провідних 
діячів ЗУ Н Р. Від 1945 р. — 
на еміграції. Один з ініціаторів 
створення Української Націона
льної Ради, з 1954 р. — її 
Президент 40, 554  

Вишенський Іван (між 1545— 
50— 1620) — чернець, пись- 
менник-полеміст. Деякий час 
жив і навчався у Луцьку, був 
близький до Острозького літе
ратурно -наукового гуртка. У 
1850-х рр. переселився на Афон, 
де й провів значну частину сво
го життя. В 1604 р. повернувся 
в Україну і пробув тут — у 
Львові, в Уневському і Маняв- 
ському монастирях, і, очевидно, 
1606 р. повернувся на Афон, де 
й помер десь у 20-х рр. 
XV II ст. Автор численних по
лемічних праць, що збереглися 
лише в рукописних списках, 
жодна не була надрукована за 
життя. Ідеал Вишенського — 
чернече життя як шлях до влас
ного порятунку 483, 6 80  

Вишневецький Дмитро Іванович 
(р. н. невід,—1563) — україн
ський політичний і військовий 
діяч, один з організаторів запо
розького козацтва 64 

Вільсон Томас Вудро (1856— 
1924) — державний діяч
СШ А. Закінчив у 1879 р. Прін-
СТОНСЬКИЙ унІВЄрСИ*ЄТ. Член
Демократичної партії СШ А .
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1913—1921 — президент С Ш А  
515-320, 6 8 9

Вітовський, військ, діяч 659
Вітошинський М ., співак 531
Владимирський-Буданов М ., вч.

5 6 7
Владислав IV  В аза (Володислав; 

Waza; 1595—1648) — польсь
кий король (з 1632), титуляр- 
ний король Швеції, син Сигіз- 
мунда III та Анни Габсбурзької, 
брат Яна II Казимира Ваза. У 
1612 і 1617—1618 рр. здійсню
вав безуспішні походи на Моск
ву для того, щоб зайняти царсь
кий трон. У ході польсько-ро
сійської війни 1632—1634 рр. 
особисто керував Смоленською 
кампанією, яка завершилася 
укладенням “вічного” Полянів- 
ського миру 1634 р. Організа
тор польського флоту на Балти
ці, сприяв розвитку науки і 
культури 299

Вовк (Волков) Ф .К ., вч. 676, 
6 82

Вовк - Кара чевський В. В., громад, 
діяч 538

Вовк-Карачевський В.Н ., громад, 
діяч, перекладач 568

Вовчок М арко (справж. Вілінсь- 
ка (Марковим) Марія Олексан
дрівна; Маркович-Жученко М.О.; 
1833—1907) — українська
письменниця. Твори М.Вовчка 
друкувалися на сторінках ЛН В, 
зокрема неопубліковані опові
дання, передані редакції спад
коємцями після смерті письмен
ниці 38, 116, 386, 478, 550, 
551, 589, 691

В одовозов  Василь Іванович
(1825—1886) — російський пе
дагог і методист-словесник, по

слідовник К.Д.Ушинського. 
Праці: “Словесність у прикла
дах і розборах” (1868), “Книга 
для початкового читання” 
(1879), “Книга для вчителів” 
(1871) 384, 458, 540  

Вознесенський А ., священик 578  
Возняк М ., вч. 612, 626, 680  
Вол. Я . 611
Волков К, священик 5 62  
Волковинський В., вч. 534  
Володар (Володимир) Ростисла-

вич (р. н. невід.—1124) --
князь перемиський (1092— 
1124), правнук Ярослава Муд
рого, другий син Ростислава 
Володимировича, князя тмуто- 
роканського, і, здогадно, дочки 
угорського короля Бели І Лан
ки. Після смерті 1092 р. стар
шого брата Рюрика Ростисла- 
вича зайняв його престол у Пе
ремишлі. Учасник численних 
міжкнязівських усобиць, в яких 
разом з братами Рюриком та 
Васильком, спираючись на Пе- 
ремиське і Теребовельське кня
зівства, відстоював осібність та 
незалежність політики Рос- 
тиславичів на Русі. Провадив 
активну зовнішню політику, го
ловним напрямом якої було про
тистояння з Польщею 354 

Володимир Святославович (Во
лодимир-Василій Святославович 
Святий; Володимир Великий 
Святий; р. н. невід.—1015) — 
князь новгородський (від 969) і 
київський (бл. 980—1015). По
зашлюбний син київського 
князя Святослава Ігоревича та 
Малуші (здогадно доньки древ- 
лянського князя Мала). Наса
джував християнство. З а  його
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правління збудовано Десятинну 
церкву Богородиці (996) та 
Володимира місто 74,142, 344, 
351, 353, 354, 356, 359

Володимир Ярославич (р. н. не
від.— 1198) — галицький князь 
(1189—1199), син Ярослава 
Осмомисла 318

Володислав — див. Владислав I V  
Ваза

Володкович Костянтин (1827— 
1909) — польський землевлас
ник в Україні, українбфіл, меце
нат. Член Н Т Ш  (1905). Фун
датор Академічного дому в 
Кракові, часопису “Świat 
Słowiański” (1905), стипендії 
для українських студентів 
Львівського університету
(1907). Зустрічався та листува
вся з М.Грушевським. Мешкав 
і помер в Одесі. З а  заповітом, 
призначив 400 тис. руб. на до
бродійні справи, підтримку 
українських і польських куль
турно-освітніх установ 39, 551, 
552

Волошин М . співак 531 
Волошко С., співак 531 
Вороний М ., письменник 650  
Вороничі — українська шляхет

ська родина X V I—XVIII ст. 
350

Вуйцик В ., вч. 6 0 7  
В'язлов А ., громад. діяч 538

Гаєвський С., вч., освіт, і церковн. 
діяч 612

Гаєк А ., співак 531 
Галечко С., військова діячка 659  
Галка —  див. Костомаров М . 
Галушкевич І., письменник 555 
Галущинський І. (Ваньо), педагог, 

громад, діяч 5 80

Галущинський М ., громад., освіт., 
військ. діяч 659  

Ганцов В., вч. 690, 691 
Гарасимчук (Герасимчук) Ва

силь Іванович (1880—1944) — 
український історик, доктор фі
лософії. Вищу освіту здобув на 
філософському факультеті Львів
ського університету (1900— 
1907). Учень М.Грушевського. 
Дійсний член Н Т Ш  (1917), 
член Археографічної комісії Т о
вариства. Дослідник історії ко
заччини. Студіював архівні збір
ки Кракова, Варшави, Петербур
га, Москви. У 1920-ті рр. — 
дійсний член Історичної секції 
ВУАН (1929), член її Комісії з 
історії Західної України (1925) 
та Археографічної комісії 
(1927). Після ліквідації Н Т Ш  
працював науковцем Львівсько
го відділу Інституту історії 
України АН У РСР 40, 533, 
554

Гарат Р., вч. 584  
Гарматій Григорій — лікар, член 

Н Т Ш  та Виділу Товариства 
185, 191

Гарматій Л ., громад.-політ, діяч
634

Гартель В., австр. держ. діяч 544  
Гатцук М ., вч., письменник 691 
Герасимчук В. —  див. Гарасим

чук В.
Гердер, видавець 680, 681 
Гермайзе О., вч. 591 
Гехтер Максим Григорович (Гри

горович М.; 1885—1947) —
український публіцист і політич
ний діяч. Член РУП. Співпра
цював з газетами “Діло” , “Ра
да” , “Село” , “Засів”. 1908, 
1911—1912 рр. — офіційний ре
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дактор “Л Н В ”. Від 1919 р, на 
еміграції, висвітлював проблеми 
культурного і політичного життя 
України на сторінках “Prager 
Presse” , “Slavische Rundschau” 
236, 619

Гирич І., вч. VIII 554, 560, 573, 
581, 584, 591, 623, 624, 626, 
627, 6 3 3 -6 3 5 , 637, 645, 
6 5 4 -6 5 6 , 659, 662, 663,

Гірняк Н., військ, діяч 659
Глібов Леонід Іванович (1827— 

1893) — український поет, 
байкар, громадський діяч, пуб
ліцист. Член чернігівської Гро
мади з 1860-х рр., організатор 
недільних шкіл та видання кни
жок для народу. Редактор газе
ти “Черниговский листок”
(1861-1863). З  1867 р. — ди
ректор Чернігівської земської 
друкарні. Автор понад 100 ба
йок (збірки 1863, 1872,
1882 рр.) 352, 479, 6 7 9

Глібовицький Микола (1876— 
1918) — галицький письменник 
та громадський діяч, москвофіл. 
У 1907 р. обраний послом до 
австрійського парламенту. Один 
з ініціаторів т. зв. неослов’янсь- 
кого руху 51, 566

Гнатюк Володимир Михайлович 
(1871—1926) — видатний ук
раїнський етнограф, фолькло
рист та літературознавець. З  
1898 р. — секретар Н ТШ . 
Один із співредакторів ЛНВ. 
Секретар (з 1901), голова (з 
1916) Етнографічної комісії Т о
вариства, редактор її видань
185, 191, 570, 572, 606, 607, 
609, 626

Гніп М ., вч. 640, 678

Гоголь Василь Панасович (Го- 
голь-Яновський; 1777—1825) — 
український письменник. Батько 
М.В.Гоголя. Навчався в Пол
тавській духовній семінарії. Слу
жив на поштамті. Від 1805 р. у 
відставці. Був організатором, 
постановником, актором домаш
нього театру Д.П.Трощинсько- 
го в с. Кибинці (1812—1825). 
Автор комедій з народного по
буту, поставлених на сцені теат
ру Д.П.Трощинського. Твір 
“Простак или Хитрость жен
щины, перехитренная солдатом” 
був опублікований у журналі 
“Основа” у 1862 р. Окремі сю
жети й типи використав у своїй 
творчості М . Гоголь 476

Гоголь Микола Васильович 
(1809—1852) — український та 
російський письменник, твор
чість якого спонукала до роз
робки української тематики в 
російській літературі другої по
ловини X IX  ст., вивченню істо
рії та етнографії України 428, 
532, 638, 67 7

Голійчук Ф едір Якович (1879— 
1949) — український історик, 
випускник Львівського універ
ситету (1907). Учень М.Гру- 
шевського. Член Н ТШ . Сту
діював історію козаччини 
XVIII ст. В архівах Кракова та 
Саксонії виявляв документи про 
діяльність Пилипа Орлика. 
Після ліквідації Н Т Ш  — стар
ший науковий співробітник 
Львівського відділу Інституту 
історії України А Н  У РС Р 
(1940-1941; 1944-1946). Під
час німецької окупації Львова 
брав участь у наукових зібран
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нях істориків відновленої Істо
рично-філологічної секції Н Т Ш
40, 554

Головатий Антон Андрійович
(1744—1797) — український 
військовий діяч. Курінний ота
ман (з 1762), військовий писар 
(не раніше 1764) Війська Запо
розького. Один з ініціаторів 
створення Чорноморського ко
зацького війська, його військо
вий суддя, керівник флотилією 
та пішими командами (з 1788), 
кошовий отаман (1797 або 
1796-1797) 476

Головацький Яків Федорович
(1814—1888) — український 
поет, етнограф, історик, фольк
лорист, педагог. У 1841 р. за
кінчив Львівський університет, 
З 1849 Р. — його професор, у 
1864—1866 рр. — ректор. Один 
із засновників “Руської трійці”, 
разом з І.Вагилевичем та 
М.Шашкевичем видав альманах 
“Русалка Дністрова” (1837). 
Головна праця: “Народні пісні 
Галицької і Угорської Русі” (кн. 
1 -4 , 1878) 317, 565, 638, 653  

Голоскевич Г , вч. 691 
Гончар О., вч. 545  
Гонюкова Л ., вч. 663  
Горбачевський І., вч. 544  
Гординський Ярослав Антоно

вич (1882—1939) — українсь
кий славіст, історик літератури, 
філолог, письменник. Вихова
нець Львівського та Віденсько
го університетів (1900—1904). 
Учень К.Студинського, В.Яги- 
ча. Дійсний член Н Т Ш . Викла
дав українську та класичні мови 
у гімназіях Львова (1904— 
1905, 1912-1938), Коломиї

(1905—1912), читав лекції в 
Українському таємному універ
ситеті у Львові (1922—1923) та 
Вищих учительських курсах у 
Львові (1929—1930). Автор 
наукових праць з історії давньої 
і нової української літератури. У 
1920-х рр. співпрацював з Істо
ричною секцією ВУАН під ке
рівництвом М . Г рушевського
40, 555

Горинь В., вч. 557  
Горук С., військ, діяч 659  
Горький М ., рос. письменник 68 2  
Гоян Я ., видавець 651 
Грановський Б., бібліограф I X  
Граховецький Д ., вч. 640  
Г ребінка Євген Павлович 

(1812—1848) — український 
байкар, письменник, перекла
дач, педагог, громадський діяч. 
Випускник Ніжинської гімназії 
вищих наук (1831). Від початку 
1834 р. працював чиновником у 
Петербурзі, викладав, займався 
літературною працею, створив 
гурток української літературно- 
мистецької інтелігенції. Прия
тель Т . Шевченка 440, 441, 
643

Григорович І., співак 531 
Григорович М . —  див. Гехтер М . 
Гриневич А ., громад, діяч 538  
Грицак Я ., вч. 603  
Грібар І., словен. політ, діяч 566  
Грінченко (Грінченкова)  М ., 

письменниця 691
Г рінченко Борис Дмитрович

(1863—1910) — український 
письменник, перекладач, публі
цист, фольклорист, мовозна
вець, педагог, громадський діяч. 
Один із засновників “Братства 
тарасівців”, активний діяч черні
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гівської Громади, член київської 
Громади, фундатор і перший го
лова київської “Просвіти”. Упо
рядник “Словника української 
мови”, редактор “Громадської 
думки”, ”Нової громади” 38, 
423, 529, 550, 609, 6 9 0

Громницький Сидір (Ісидор; 
1850—1937) — галицький гро
мадський діяч, педагог. Дійсний 
(з 1899), почесний (з 1905) 
член Н Т Ш , довголітній член 
Виділу, заступник голови, адмі
ністратор Товариства. Студію
вав філософію та теологію у Ві
денському університеті, викла
дав класичні мови в Академічній 
гімназії у Львові (1873, 1878— 
1906, 1916), перший директор 
філії цієї гімназії. Один із ке
рівників громадських організа
цій — “Рідна школа” , “Вчи
тельська громада” , “Українська 
бесіда” , “Просвіта” . Член Кра
йової шкільної ради (1914— 
1920) 185, 191

Грушевська (Волховська)  М .С ., 
громад. діячка, перекладач 531, 
6 64

Грушевськии О. (Грушевский А .) , 
вч. 545, 596

Грушевський Сергій Федорович
(1830—1901) — педагог, орга
нізатор народної освіти, етно
граф. Батько М.С.Грушевського. 
Випускник Київської духовної 
академії. Викладач Холмської 
русько-греко-уніатської гімназії 
(1865—1868), Кутаїської кла
сичної гімназії (1869—1870), 
інспектор (1870—1876) та ди
ректор (1876—1878) народних 
училищ Ставропольської губер
нії, директор народних училищ

Терської області (1878—1901). 
Автор “Первой учебной книги 
церковно - славянского языка ” , 
перевиданої понад 30 разів, ме
тодичних посібників і підручни
ків для шкіл, кількох етногра
фічних студій. Фінансово під
тримував видання наукових 
праць М.Грушевського, Н ТШ  
284, 628, 6 2 9  

Гузар О., вч. 616 
Гулак Микола Іванович (1821— 

1899) — український громадсь
кий діяч, літературознавець, до
слідник історичних, правових та 
культурних проблем стародавніх 
слов’ян і народів Кавказу, педа
гог. Один із засновників Кири
ло-Мефодіївського братства, 
співавтор його головних про
грамних документів 477 

Гулак-Артемовський Петро Пет
рович (Артемовський-Гулак; 
1790—1865) —  український 
культурно-освітній діяч, історик, 
педагог, письменник. Випускник 
Київської духовної академії 
(1813), слухач Харківського уні
верситету. З  1820 р. — викла
дач, від 1828 р. — ординарний 
професор історії університету. 
Протягом 1829—1841 рр. тричі 
обирався деканом факультету 
словесності. У 1841—1849 рр. — 
ректор Харківського університе
ту. Співпрацював у періодичних 
виданнях “Украинский вестник” 
(1817—1819), “Украинский жур
нал” (1824—1825). Дійсний член 
Московського товариства історії і 
старожитностей російських. Ав
тор віршів, байок, сатиричних ба
лад, перекладів 386, 476, 479, 
667, 677
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Гуржій І.О., ВЧ. 6 82  
Гутковський К., військ. діяч 659  
Гушалевич Є., співак 531 
Ґваньїні (Ґваґнін) Алессандро 

(1534—1614) — польський хро
ніст, італієць за походженням. 
Автор латиномовного “Sarmatiae 
Europeae Descripto” (кн. 1—7), 
вперше виданого в 1578 р., 
1582 р. доповненого книгою про 
Московію. Польськомовний пе
реклад “Хроніки” з власними 
додатками, зокрема про події 
1574—1588 рр., зробив за зго
дою автора польський історик і 
поет Марцін Пашковський, ви
давши цей найповніший варіант 
твору А. Гваньїні під назвою 
“Kronika Sarmacyi Europskiej” 
(Краків, 1611, кн. 1—10). Пра
ця містить відомості про націо
нально -визвольну боротьбу
українського народу, запорозьке 
козацтво 76

Дажбог, бог Сонця 46 
Данило Романович Галицький

(бл. 1201—1264) — галицько- 
волинський князь, коронований 
у Дорогочині (1253). Син Ро
мана Мстиславовича. Заснував 
ряд міст, в т. ч. Холм, куди пе
реніс столицю князівства 33, 
75, 319, 345 

Дашкевич М ., вч. 5 68  
Дашкевич Я ., вч. 552, 555, 577, 

608
Дашкович Остафій, князь 553  
Деркачов (Деркач) І., педагог, 

письменник 691
Дермаль Август Климович

(1874—1922) — управитель 
книгарні Н Т Ш  у Львові. 
Отримав посаду у жовтні

1904 р. на підставі оголошеного 
Виділом Товариства конкурсу. 
Перед тим працював у книгар
нях Відня. Помер з голоду та 
холоду в Києві 181, 572  

Джиджора Іван Миколайович 
(1880—1919) — український 
історик, громадський діяч, пуб
ліцист. Учень М.Грушевського. 
Дійсний член Н Т Ш , член 
Українського наукового товари
ства в Києві. Дослідник козаць
ко-гетьманської доби. З а  спри
яння М.Грушевського студію
вав архівні збірки Москви і 
Харкова. Бібліотекар Н Т Ш  
(1906—1914, з перервою), спів
робітник київської редакції
Л Н В (1907-1908) І Х - Х І ,  
40, 536, 555, 556, 560, 572, 
573, 6 0 2 -6 0 6 , 615 

Дзюбан Р., вч. XII, 664, 665, 
667, 670, 675

Дзюбинський В., громад.-політ.
діяч 597, 658, 6 6 7  

Дзьобай О., вч. 553  
Дідицький Б., письменник, вида

вець 565
Дідушок В., військ, діяч 659  
Ділинський Г., співак 531
Дір --  КИЇВСЬКИЙ КНЯЗЬ (70—поч.

80-х рр. IX  ст.). Близько 
860 р. разом з братом Асколь- 
дом очолював руську дружину 
під час першого походу на Кон
стантинополь. З а  літописом, 
Аскольд і Дір близько 882 р. 
були вбиті в Києві за наказом 
Олега 348, 349

Длуґош Ян (1415-1480) — 
польський історик-хроніст і 
дипломат, церковний діяч. На
вчався у 1428—1431 рр. у Кра
ківській академії. З  1480 р. —
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архієпископ Львівський. Голо
вна праця “Annales Poloniae” 
(кн. 1—12) — історія Польщі 
від найдавніших часів до 
1480 р. Для її написання Длу- 
ґош використав і давньоруські 
літописи, зокрема, ймовірно, 
Київський літописний звід X I ст. 
у перемиській обробці бл. 1100 р. 
і Перемиський єпископський 
звід бл. 1225—1240 рр. Праця 
містить численні відомості про 
Україну 76

Дністрянський С., вч. 543, 6 0 9
Добровольський Л ., вч. 645
Добролюбов Микола Олександ

рович (1836—1861) — росій
ський публіцист і критик. Разом 
з М.Чернишевським був ідей
ним натхненником революційно
го руху в Росії 50—60-х рр. 
X IX  ст. Співредактор журналу 
“Современник”. Високо оціню
вав “Кобзар” Т.Шевченка, тво
ри Марка Вовчка, сприяв попу
ляризації української мови та 
літератури 124

Добрянський А ., публіцист, гро
мад. діяч 565

Довгополов Н., громад, діяч 538
Доманицький Василь Микола

йович (1877—1910) — україн
ський літературознавець, істо
рик, фольклорист, громадський 
діяч. Співробітник “Киевской 
старины” , Л Н В , З Н Т Ш , 
“Громадської думки”, “Ради”, 
“України” . Співзасновник і ді
яльний член видавництва “Вік”, 
член ТУП. Редактор першого 
повного видання “Кобзаря”
(1907) 38, 236, 537, 550, 626, 
64 0

Донцов Д ., політ, діяч 601

Дорошенко Володимир Вікторо
вич (1879—1963) — українсь
кий літературознавець, бібліо
граф, громадський та політич
ний діяч. Член Н Т Ш , 
Українського наукового товари
ства в Києві. Навчався у Мос
ковському та Петербурзькому 
університетах (1898—1905). 
Від 1908 р. — у Львові, де за
кінчив університет (1913). Член 
РУП, згодом УСДРП. У роки 
Першої світової війни — один 
із засновників і член президії 
Союзу визволення України. В. о. 
директора бібліотеки Н Т Ш  
(1916-1917), 3 1937 р. — її
директор. Співробітник Україн
ського наукового інституту в 
Берліні та Українського науко
вого інституту в Варшаві. Від 
1944 р. — на еміграції в Ні
меччині. Автор численних праць 
із шевченкознавства, історії 
української літератури X I X — 
X X  ст., книгознавства, бібліо
графічних покажчиків ЇХ , X ,  
277, 538, 575, 577, 579, 596, 
618, 626, 6 2 7

Дорошенко Д ., громад, діяч 529, 
612, 650, 651, 661, 662, 665, 
666, 6 6 9

Дорошенко Петро Дорофійович
(1627—1698) — гетьман Пра
вобережної України (1663— 
1676) 291-294 , 353, 554,
631, 652

Дорошкевич О., вч. 612
Драгоманов Михайло Петрович

(1841—1895) — видатний
український історик і публіцист, 
політичний мислитель, фолькло
рист і літературознавець, еконо
міст і філософ, громадсько-полі-
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точний діяч 124, 216, 423, 
482, 484, 488, 489, 606, 634, 
680, 683

Дубяга М ., адвокат 370  
Дудко В., вч. 640

Евин Ф ., правник 606

Євген Харлампійович —  див. Чи- 
каленко Є .Х .

Євлогій (світське ім’я Георгіївсь
кий Василь; 1868—1946) — 
православний російський митро
полит. Випускник Московської 
духовної академії (1892). Єпис
коп Люблінський, вікарій 
Холмсько- Варшавської єпархії 
(1903—1905), архієпископ Вар
шавський і Привіслянський 
(1905—1906), архієпископ Холм- 
ський (1912—1914), архієпископ 
Волинський, архімандрит Поча- 
ївської лаври (1914—1921). 
Член II та III Державних Дум 
Росії від православного населен
ня Люблінської та Седлецької 
губерній (Холмщина). Виступав 
прихильником виділення Холм- 
щини в окрему губернію. Під 
час Першої світової війни наса
джував російське православ’я в 
Галичині 388, 5 4 9  

Євшан (Федюшко-Євшан) М ., 
літ. критик IX , 556  

Єзекнл, бібл. 272 
Єфименко (Єфименкова) Олек

сандра Яківна (1848—1918) — 
російський та український істо
рик і етнограф. Першою серед 
жінок Росії здобула звання док
тора історії у Харківському уні
верситеті, почесний доктор уні
верситету. Від 1907 р. — зав. 
кафедри російської історії та

викладач історії України на Бес- 
тужевських вищих жіночих кур
сах у Петербурзі. Автор низки 
праць з історії України, найго
ловніші з яких зібрані в двотом
ному виданні “Южная Русь” 
(СПб, 1905). Однією з перших 
здійснила спробу створити син
тезовану історію України науко
во-популярного характеру, яка 
вийшла друком у 1906 р. під 
назвою “История украинского 
народа” . Праця вченої “Турба- 
ївська катастрофа” опублікована 
в 19-му томі “Руської історич
ної бібліотеки” (1897) 52, 596  

Єфремов (Ефремов) С., вч., гром. 
діяч Ѵ 1І-ІХ , XII, XIII, 597, 
615, 658, 662, 672, 673, 675, 
680, 682, 691

Жебуньов Л , гром. діяч IX , 528,
530, 531

Желєзияк М , вч. 613 
Животко А ., вч. 529, 661 
Жиґимонт Кейстутович, вел.

князь лит.-руський 553  
Житецький П.Г., ВЧ. 568, 678  
Жовтобрюх М .А ., вч., 613 
Ж ук А ., громад.-політ, діяч 6 6 0  
Ж уков К., архітект 611 
Жуковський А ., вч. 661 
Журба О., вч. 674  
Жученко М ., громад, діяч 571, 

6 40

Заволока Мик. —  див. Заліз
няк М .

Зазуляк Ю ., вч. 554  
Закревський Ю ., співак 531 
Залізняк М . (Заволока М ик.), 

громад.-політ, діяч XIII, X IV , 
584, 596, 601, 626  

Заньковецька М ., актриса I X
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Заруба В ., вч. 663  
Заславський Владислав Домінік

(н. не пізніше 1617—1656) --
луцький староста, коронний ко- 
нюшний (з 1636), воєвода сан- 
домирський (з 1645) і краківсь
кий (з  1649). Представник 
українського князівського роду 
X V —XV II ст., засновник якого 
Іван Острозький наприкінці 
X V  ст. став власником м. За- 
слава, від якого походить 
прізвище. Син київського воє
води Олександра Заславського. 
З  червня 1648 р. був головним 
з трьох (разом з О.Конєцполь- 
ським та М.Остророгом) коман
дувачів польським військом, яке 
було розгромлене українською 
армією на чолі з Б.Хмельниць- 
ким у Пилявецькій битві 362 

Захарчин Н ., вч. 348, 379, 394  
Збіржховська А ., співачка 531 
Зборовськнй С., шляхтич 574  
Зимін С., рос. театр. діяч 532  
Зубрицький Д ., вч. 565, 578  
Зубрицький М ., священик 5 77  
Зубченко Г., вч. 538

Игельстром А . 619

Ібсен Генрік (1828—1906) — 
норвезький драматург, поет. У 
1852—1857 рр. — керівник 
Бергенського національного те
атру; 1857—1862 рр. — Крісті- 
анського національного театру. 
В 1884—1891 рр. жив у Римі, 
Дрездені, Мюнхені. Серед пер
ших перекладачів творів Ібсена 
українською мовою — А.Кру- 
шельницький, М.Грінченко 470 

Іван Семенович —  див. Нечуй- 
Левицькнй І.С.

Іванов С., громад, діяч 652, 662, 
671

Ігнатович В., громад, діяч, управ, 
банку 666

Ігнатьєв П .М ., рос. держ. діяч 
652, 662, 671

Ігор (р. н. невід.—945) — вели
кий КНЯЗЬ КИЇВСЬКИЙ (912— 
945). Родоначальник 2-ї київ
ської династії, що заступила на
щадків Кия. Підкорив древлян, 
уличів та ін. Уклав мир з пече
нігами. У 941 і 944 рр. здійс
нив походи на Константинополь 
(944 р. уклав договір з  Візан
тією), Кавказ. Убитий під час 
древлянського повстання 945 р. 
349

Ігор Святославич (1151—1202) — 
Новгород-сіверський князь (з 
1178), організатор невдалого 
походу проти половців (1185), 
який став сюжетом для “Слова 
о полку Ігоревім” 352

Ізвольський О .П ., рос. держ. діяч
535

Ізяслав Ярославович (бл. 1024— 
1078) — син Ярослава Мудро
го, князь туровський (1042— 
1052); новгородський (1052— 
1054), великий князь київський 
(1054-1068; 1069-1073; 1077— 
1078). Учасник кількох між
усобних війн за київський пре
стол. Разом з братами уклав 
доповнення до першого збірника 
давньоруського права “Руської 
правди” — т. зв. “Правду Яро- 
славичів” 351

Іловайський Д ., рос. історик 5 6 7
Ільницька Л ., вч. 626
Ільницький В., священик, пись

менник 558
Ільницький І., вч. 612
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Ісаія, бібл. 541, 621, 642
Ісус (Христос, М есія), бібл. 4 6 , 

2 4 8 , 2 8 9 , 401, 483
Іуда, 2 8 6

U

И оасаф , індійський праведник
483

Казимир III Великий (1310— 
1370) —  польський король 
(1333—1370), останній з  динас
тії Пястів. Прихильник політич
ної експансії на землі  ̂Галицько- 
Волинської Русі 75, 76

Калинович М ., вч. 691
Калитовський Є., гром. діяч, адво

кат 584
К апніст Василь Васильович

(1758—1823) —  український і 
російський поет, драматург і 
громадсько-політичний діяч. 
Маршалок Київського намісни
цтва ( з  1785), Член Петербур
зької А Н  (з  1785). Відзначав
ся опозиційністю щодо російсь
кого царизму, 1783 р. виступив 
з  “Одою  на рабство” проти лік
відації автономії України. У  
1787 р. очолив групу аристокра- 
тів-автономістів. У  1788  р. 
склав проект відновлення ко
зацьких полків на Україні, але 
останній був відхилений росій
ським урядом. У 1791 р. здійс
нив таємну місію до Берліна, 
сподіваючись на допомогу 
Пруссії у  здобутті незалежності 
України в разі повстання проти 
російського уряду. У  літературі 
був прихильником класицизму
422 , 423

Капралъ М ., вч. 638
К ара-М урза П . —  публіцист, 

кореспондент “Русских ведо-
2 4  М. Грушскький. т. З

мостей” в Баку (на 1916 р.) 
4 8 7 , 683

К арп ен к о-К ар и й  (Т об іл ев и ч )  
Іван Карпович (1845—1907) —  
український драматург, актор, 
режисер, театральний діяч. 
Один з  основоположників ново
го українського театру. Написав 
18 оригінальних п’єс і три пере
робки з  інших авторів. У  1865 р. 
спільно з  М.Кропивницьким 
став організатором і режисером 
аматорського гуртка в Єлиса- 
ветграді. Як актор виступав у  
трупах М.Старицького і М .С а- 
довського, керував власною 
трупою ( 1 8 9 0 - 1 9 0 7 )  308 ,
3 8 6 , 423

Карпінська О., бібліограф IX, 618 
Кастелянський О. (Кастелянс- 

кий А .И .), ред. VII, X V I, 585, 
586, 595, 619

Катерина II, рос. цариця 590  
Катков М ихайло Н икифорович  

(1818—1887) —  російський пу
бліцист, професор філософії 
Московського університету, ре
дактор газети “Московские ве- 
домости” (1 8 5 0 -1 8 5 5 , 1863— 
1887), засновник і видавець 
журналу “Русский вестник”. 
Поміркований ліберал-англофіл, 
з  1860-х  рр. —  прибічник ре
акційного курсу контрреформ 
Олександра III 4 7 8  

Катреико А ., вч. 592  
Каульбарс О., рос. військ, діяч 

534, 535
Качала С., священик, громад.-по

літ. діяч 567, 571, 640  
Качкаи В., вч. 556 
Качковський М ., громад, діяч 565 
Качмар В., вч. 542—544, 581, 

600
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Качмар Л., вч. 591, 596, 601, 630 
Квітка —  див. Квітка - Основ ’я- 

ненко Г.Ф.
К вітка-О снов’яненко Г ригорій  

Ф едорович (Квітка, Основ’я
ненко; 1778—1843) —  україн
ський письменник, перший ви
датний прозаїк нової української 
літератури, громадсько-культур
ний діяч. Предводитель дворян
ства (1817—1828), згодом —  
голова Харківської палати кри
мінального суду. Активний діяч 
громадського і культурного 
життя Харкова. Один із за 
сновників Харківського профе
сійного театру (з  1812 —  його 
директор), Благодійного това
риства (1812), Інституту шля
хетних дівчат (1812), Харків
ської губернської бібліотеки
(18 3 8 ) 214, 3 8 6 , 3 9 9 , 423 ,
4 4 0 , 441, 4 7 6 , 620, 625, 638, 
641, 643, 667, 676, 691

К ербер  —  австрійський держав
ний діяч, з  жовтня 1916 р., піс
ля вбивства К.Ш тюрка, —  мі- 
ністр-президент Австрії, до 
цього —  міністр фінансів. У  
грудні 1916 р. подав у відстав
ку 495 , 502 , 507 , 510, 686 

Керенський О., рос. громад.-по
літ. діяч 662, 667, 688 

Кирилюк Є., вч. 636, 637, 678 
Kina А., вч. 575
Кістяківський Олександр Ф е д о 

рович (1833—1885; Кистяков- 
ский А.) —  видатний україн
ський учений-криміналіст, істо
рик права, археограф і громад
ський діяч. У 1853—1857 рр. 
навчався на юридичному фа
культеті Київського університе
ту, екстраординарний (1 8 6 9 ) та

ординарний професор (1 8 7 0 )  
цього ж  університету. Брав 
участь у роботі українських 
гуртків під час життя в Петер
бурзі. Співробітник і помічник 
головного редактора “Основи” 
(з  середини 1861 р .), співробіт
ник “Журнала Министерства 
юстиции”, багаторічний голова 
Південно-Західного відділу Р о 
сійського юридичного товарист
ва. Входив до керівного складу 
київської Старої Громади, член 
Південно-Західного відділу Р о
сійського географічного товари
ства, Історичного товариства 
Нестора Літописця. Дослідник 
українського звичаєвого права, 
судового устрою Гетьманщини. 
Зібрав цінну збірку історичних 
документів 323, 641 

Клам-Мартініц Генріх (1863—?) —  
граф, австрійський політичний 
діяч останнього періоду монар
хії, друг Франца-Фердинанда, 
землевласник, один із лідерів 
чеської аристократії в австрій
ській палаті вельмож. З  жовт
ня 1916 р., після вбивства 
К.Ш тюрка, —  міністр земле
робства, з  грудня 1916 р. —  
президент-міністр Австрії. П ід  
впливом революції в Росії та 
піднесенням революційних на
строїв в Австро-Угорщині зму
шений був скликати рейхсрат 
після трирічної перерви. З  
1917 р. —  військовий губерна
тор Чорногорії. Після австрій
ської революції 1918 р. відійшов 
від політики 510, 686 

Климент св ., 483  
Климентий —  див. Климентій 

Смолятич
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Климентій Смолятич (Клим Смо- 
лятич), церк. діяч, письменник
677

Кміт Ю., вч. 577 
Кобилецький І., вч. 577
Кобилиця Л ук’ян (1803—1 8 5 1 )---

громадсько - політичний діяч,
провідна постать українського 
національного відродження Б у
ковини 1848 р. Очолював се
лянські рухи на Гуцульщині в
1 8 4 2 -1 8 4 3 ,1 8 4 7  РР. У 1848 р.
обраний до австрійського парла
менту, виступав за політичну 
автономію Буковини і приєднан
ня її до Галичини, за передачу 
землі селянам без відшкодуван
ня. Став героєм народних пісень 
та легенд і поеми Ю .Федькови- 
ча “Лук’ян Кобилиця” 4 8 4  

Кобилянська Ольга Ю ліанівна 
(1 8 6 3 —1 9 4 2 ) —  українська 
письменниця, прозаїк, громад
сько-культурна діячка. Закінчи
ла чотирикласну німецьку шко
лу. Глибокі знання здобула 
шляхом самоосвіти, 1893 р. бра
ла участь у виданні альманаху 
“Наша доля”. Одна з  організа
торів “Товариства руських ж і
нок на Буковині” (1 8 9 4 ). Автор 
новел, оповідань, повістей 38 6  

Ковалннський (Ковалннскнй) В., 
вч. 628

Ковалюк Р., вч. 599, 601, 659 
Когут Осип, громад.-політ, діяч 

600
Козак, військ, діяч 659 
Козелъ Н., бібліограф IX, 618 
Козловський В., громад, діяч 606 
Козловськнй, польський громад, 

діяч 684
Коклес (О дноокий) ПублІИ'Го- 

рацій —  легендарний герой,

який 507 р. до н. е. врятував 
Рим від етрусків, один захища
ючи міст через річку Тібр 326  

Колесса О., вч. 543, 582, 609
Колесса Ф іларет М ихайлович 

(1871—1947) —  український 
фольклорист, музикознавець, 
композитор, літературознавець, 
академік А Н  У Р С Р  (1929), 
доктор філософії з  1918 р. З а 
кінчив філософський факультет 
Львівського університету (1894). 
Слухав лекції А . Брукнера та 
В.Ягича у Віденському універ
ситеті. Член Н Т Ш  з  1909 р., з  
1929 р. —  голова його Етно
графічної комісії. Співпрацював 
з  І.Франком, В.Гнатюком. З  
1939 р. —  професор, зав. ка
федри Львівського університету. 
Від 1940 р. —  директор Етно
графічного музею у Львові 185, 
606

Комаров М ихайло Ф едорович
(Комар-Уманець; Уманець; 
1 8 4 4 —1913) —  український 
письменник, бібліограф, критик, 
перекладач, фольклорист і лек
сикограф, громадський діяч. 
Нотар за фахом. Член київської 
та одеської Громад, бібліогра
фічного товариства, заснованого 
1911 р. при Новоросійському 
університеті. Член Філологічної 
секції Н Т Ш  (з  1901). Відіграв 
значну роль у виявленні та під
готовці до видання творів укра
їнських письменників. Автор 
низки бібліографічних покажчи
ків, нарисів з  історії цензури в 
Україні. П ід псевдо М.Уманець 
з  колективом мовознавців-лю- 
бителів уклав 4-томний “Русско
украинский словарь” (Львів,



712 ПОКАЖЧИК ІМЕН

1893—1 898) 216, 568, 589,
632, 653, 678

К онецпольський О лександр
(1 6 2 0 —1659) —  польський вій
ськовий і державний діяч, син 
Станіслава. Коронний хорунжий 
(з  1641) і сандомирський воєво
да (з  1656) 36 2

К ониський Георгій (Ю рій; 
1717—1795) —  український 
церковний і культурний діяч, 
філософ, письменник, педагог. 
Випускник, викладач, ректор 
Києво-Могилянської академії. 
З  1783 р. —  архієпископ Біло
руський. Автор поетичних та 
драматичних творів, проповідей, 
історичних праць. Деякі істори
ки приписували Г.Кониському 
авторство “Історії Русів” 303, 
634

Кониський О лександр Якович
(1 8 3 6 —1900; Кониський-Пере- 
бендя О .Я ., Конисский А .Я .) —  
український письменник, публі
цист, педагог, вчений-шевченко- 
знавець, громадський діяч. Член 
полтавської та київської Громад, 
організатор недільних шкіл, гро
мадських бібліотек, автор пер
ших українських підручників. 
Один із засновників часописів 
“Зор я”, “Правда”. Належав до 
фундаторів Товариства імені 
Шевченка (1873) та ініціатор 
реформування його в Наукове 
товариство імені Ш евченка 
(1 8 9 2 ). Дійсний та почесний 
член Н Т Ш . Значну частину 
спадку заповідав Н Т Ш , Черні
гівському земству та на інші 
українські справи. Відіграв важ
ливу роль у  становленні М .Гру- 
шевського як громадського дія

ча 216, 322 , 423 , 568, 571, 
639-641, 671, 691

Кониський-Перебендя О.Я. — 
див. Кониський О.

Константан V II П орф ірородний  
(Багрянородний; 905—959) —  
син імператора Візантії Льва 
Філософа. Імператор Візантії 
(від 912 р., хоча дійсними пра
вителями були опікуни і фаво
рити матері; самодержавцем 
став від 9 4 4  р .), історик. Автор 
праць про історію і державний 
устрій Візантії ( “Про церемонії 
двору Візантійського”, “Управ
ління імперією”), які містять 
важливі відомості з  історії Київ
ської Русі 357

Копистенський Захар ія  (псев
до —  Азарія; р. н. невід.— 
1627) —  український письмен
ник, культурний і церковний 
діяч. Автор “Часослова” (1617), 
трактатів “Книга про віру єди
ну...” (1619—1621), “Книга про 
правдиву єдність православних 
християн...” (1623), проповідей, 
полемічного твору “Палінодія 
або Книга оборони...” (1621— 
1623) 300

Корбич Г, вч. 536
Корзон Т., вч. 554
К орольова О лена О лексіївна  

(? —1919) —  український реда
ктор, видавець. Навчалася у 
Петербурзі, належала до укра
їнської громади, згодом вчите
лювала. У  1907—1909 рр. —  
редактор-видавець соціал-демо- 
кратичного тижневика “Слово” 
(Київ). З  жовтня 1907 р. обо
в’язки редактора передала 
С.Петлюрі, залишаючись видав
цем часопису. Друкувалася в
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"Записках Українського науко
вого товариства у Київі”. П ід  
час визвольних змагань була се- 
строю-жалібницею на фронті 135 

К орф  Микола Олександрович  
(1 8 3 4 —1 8 8 3 ) —  російський 
громадський діяч і публіцист, 
педагог-практик, методист по
чаткової освіти. Організатор по
чаткових земських шкіл в Ук
раїні (зокрема, в Катеринослав
ській губернії). Працював 
головою повітової училищної ра
ди в м. Олександрівську (тепер 
Запоріжжя). Обстоював обо
в’язкове навчання учнів рідною 
мовою. Автор підручника "Наш 
друг” (1871), статей на педаго
гічні теми та книг для народно
го читання 384 , 458 , 651 

Корш Ф., вч. 612 
К осач-Квітка Л . —  див. Україн

ка Леся
К остомаров Микола Іванович

(Костомарів, Костомаров Н .И ., 
Галка; 1817—1885) —  видат
ний український історик, етно
граф, письменник. Один із за 
сновників Кирило- Мефодіївсь- 
кого братства, автор його 
програмних документів. Заснов
ник народницького напряму в 
українській історіографії 23, 
24 , 52, 306 , 307 , 3 0 9 -3 1 0 ,  
383, 3 8 6 , 423 , 4 4 0 , 441, 456 , 
477 , 4 7 8 , 545, 546, 567, 635, 
636, 660, 667, 671, 677, 691 

Костянтин Петрович — див. Мн- 
хальчук К.П.

Котик М., співроб. ред. ЛНВ 
537, 573

Котляревський Іван Петрович
(1 7 6 9 —1838) —  український 
письменник, драматург, заснов

ник нової української літерату
ри. Д о  100-річчя видання пер
шого твору нової української 
літератури "Енеїда” І.Котлярев- 
ського у Львові вийшов перший 
том "Історії України-Р уси ” 
М.Грушевського 214, 295 , 
3 8 6 , 399 , 4 0 0 , 423 , 4 7 6 , 4 8 4 , 
555, 632, 676, 677

Коцко А., діяч укр. студент, руху
582

Коцюба М., галиц. пед. діяч 665 
Коцюбинський М ихайло М и 

хайлович (1 8 6 4 —1913) —
український письменник, гро
мадський діяч. Член Братства 
тарасівців, голова Товариства 
“Просвіта” в Чернігові (1 9 0 6 — 
1908). Друкував свої твори у 
львівських виданнях "Правда”, 
"Зоря”, Л Н В . Підтримував 
дружні стосунки з  М.Грушевсь- 
КИМ 204 , 352, 3 86 , 609, 612 

Кошелева Н., вч. 577 
Кошиць О., діяч музичн. к-ри 532 
Кошовий Василь (Ко-ий В.; бл. 

1870—бл. 1914) —  земський 
статистик у Полтаві, згодом Ж и
томирі та Києві. Д о 1905 р. —  
діяч Полтавської вільної грома
ди Р У П , пізніше —  Українсь
кої демократичної партії. Член 
Н Т Ш  134, 587 

Кравченко В., вч. XVI 
Крамарж К., чеський політ, діяч

566
Красицький Ф отій Степанович

(1873—1944) —  український 
художник, внучатий небіж  
Т.Ш евченка. Автор численних 
графічних та живописних порт
ретів Т.Ш евченка, ілюстрував 
його твори. Офіційний видавець 
Л Н В  після перенесення журна
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лу до Києва (1907, 1908, 1911) 
180, 607

Красівський О., вч. 659, 685 
Крат П., гром. і церковн. діяч 544 
Крашевський Ю., польський 

письменник 612
К ревецький Іван Іванович

(1 8 8 3 —1940) —  український 
історик, бібліограф. Випускник 
Львівського університету (1907). 
Учень М.Грушевського. Д ійс
ний член Н Т Ш  (19 0 7 ), секре
тар Історично-філологічної сек
ції (1 9 0 9 ), член археографічної, 
бібліографічної та інших комісій 
Товариства. Бібліотекар Н Т Ш . 
Співробітник київської редакції 
Л Н В  (1 9 0 7 ), редактор журна
лів “Наша школа” (1 9 0 9 — 
1912), “Стара Україна” (1 9 2 4 — 
1925). Належав до опозиції 
проти М.Грушевського у відо
мому конфлікті в Н Т Ш  1913 р. 
Після розпуску Н Т Ш  працю
вав науковцем Львівського від
ділу Інституту історії України 
А Н  У Р С Р  (1 9 4 0 ) . Автор  
праць з  історії Галичини, украї
нської мемуаристики, бібліогра
фії, матеріалів про українські 
некрополі ЇХ, 40 , 533, 535, 
556, 557, 560, 572, 577 

Кресіи О.В., вч. 661 
Криловський (Крыловский А.), 

вч. 558
Кримський Агатангел Ю хим о

вич (1871—1942) —  визначний 
орієнталіст, історик української 
мови й літератури, письменник, 
фольклорист, публіцист. Д ійс
ний член Н Т Ш , У А Н , неод
мінний секретар академії. Д ру
кував публіцистичні праці в ча
сописах “З о р я ”, “Правда”,

“Буковина”, Л Н В , “Киевская 
старина” 463 , 571, 691 

К р и п ’якевич Іван П етрович  
(Петрович І.; 1 886—1967) —  
український історик, доктор фі
лософії (1911). Вихованець 
Львівського університету (1904— 
1909). Учень М.Грушевського. 
Дійсний член Н Т Ш  (1911). 
Секретар (1920), голова Істори
чно-філософічної секції Товари
ства (1934—1939). Викладач гі
мназій у Рогатині, Львові, Ж о- 
вкві (1 9 0 9 —1939). Професор, 
завідувач кафедри історії Украї
ни Львівського університету ім. 
І.Франка (1 9 3 9 -1 9 4 1 ; 1 9 4 4 -  
1946). Керівник Львівського 
відділу Інституту історії України
А Н  У Р С Р  (1940-1941; 1 9 4 4 -  
1946). У 1 9 5 3 -1 9 6 2  РР. —  ди
ректор Інституту суспільних 
наук А Н  У Р С Р  у Львові. Ака
демік А Н  У Р С Р  (1958). Р е 
дактор низки періодичних ви
дань, наукових збірників. Д о 
слідник історії козаччини, 
українського війська, Галицько- 
Волинського князівства, автор 
монографій та упорядник збірок 
документів про Б.Хмельницько- 
го. Автор ґрунтовної студії про 
діяльність М . Грушевського та 
його учнів у Н Т Ш  (1 9 3 8 — 
1939; опублікована 1991), пер
шої біографічної праці про жит
тя та діяльність М.Грушевсько
го (1 9 3 5 ). Ініціював та у 
1935—1936 рр. працював над 
підготовкою збірки спогадів про 
М.Грушевського (проект не ре
алізовано) 40 , 551, 557, 559, 
626, 662, 669
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Крип’якевич Р., вч. 557, 559 
Кричевський В.Г., художник 380, 

650
К ром ер М артин (1512—1589) —  

польський хроніст, єпископ (з  
1579), дипломат, автор історич
ної хроніки Польщі з  найдавні
ших часів до 1505 р. (перше ви
дання 1555), праці “Польща” 
(1575) та інших, в яких подані 
історичні та етнографічні відо
мості про Україну 76  

Кропивницький М арко Лукич 
(1 8 4 0 —1910) —  український 
драматург, актор, режисер, ком
позитор, один з  основополож
ників українського професійного 
театру. У  1862—1863 рр. —  
вільнослухач юридичного фа
культету Київського університе
ту. Автор понад 4 0  п’єс. Писав 
музику до вистав. Автор роман
су “Соловейко”, вокальних дуе
тів. Очолював драматичні трупи
у 1 8 8 2 -1 8 8 3 ,  1 8 8 5 -1 8 8 8 ,
1 8 9 4 -1 9 0 0 ,  1 9 0 1 -1 9 0 5  РР. 
308 , 3 86 , 532, 635, 665 

Крупський І., вч. 529 
Крушельницька Г., співачка 53І 
Крушельницька Л.І., вч. 529 
Крушельницька С., співачка 53І 
Крушельницький М ., актор, ре~ 

жисер 600 
Крячок М„ вч. 643 
К узеля З е н о н  Ф ранціскович  

(1 8 8 2 —1952) —  видатний ук
раїнський етнолог, мовознавець, 
бібліограф, публіцист, громадсь
кий діяч. Вищу освіту здобував 
спочатку у Львівському універ
ситеті (1 9 0 0 —1901) під орудою 
професорів М . Г рушевського, 
О . Колесси, К . Студинського, 
згодом —  Віденському універ

ситеті. З а  студентських часів 
очолював віденське товариство
“Січ” (1 9 0 2 -1 9 0 4 ) .  Дійсний 
член Н Т Ш  (1 9 0 9 ). Викладав у 
Чернівецькому університеті 
(1 9 0 9 -1 9 1 4 ) . Від 1916 р. —  на 
еміграції. У 1949—1952 рр. —  
голова Європейського відділу
Н Т Ш  IX, 40 , 557, 558, 574 

Кулаковський Ю ліан А н дрій о
вич (1855—1919) —  російський 
історик та археолог. Один з  ак
тивних київських публіцистів 
великодержавницького спряму
вання. Професор античної істо
рії Київського університету (з  
1881), належав до групи кон
сервативних професорів. Автор 
праць з історії Стародавніх Гре
ції та Риму, досліджень з  ар
хеології Північного Причорно
мор’я XII, 4 1 8 -4 2 3 ,  658, 659, 
669

Куліш Пантелеймон О лександ
рович (1819—1897) —  україн
ський письменник, історик, 
етнограф, літературний критик 
і перекладач. Один із заснов
ників Кирило-Мефодіївського 
братства 216, 307 , 3 0 9 —311, 
352, 383 , 3 86 , 423 , 456 , 477 , 
478 , 546, 635-638, 671, 678, 
679, 691

Купчинський О., вч. 571, 627 
Курбас Л., театр, діяч 665 
Курлов Павло Григорович —  

заступник міністра внутрішніх 
справ Росії, командувач окремо
го корпусу жандармів (на 
1911 р .), перед тим —  курський 
віце-губернатор (на 1905 р.) 
250

Курляк І., вч. 578, 580 
Кухар В., вч. 583
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Кучеренко М ., вч. 629  
Кушнір В., публіцист, видавець

IX , 575, 576

Л аврівськии Іван Васильович
(1773—18 4 6 ) —  греко-като- 
лицький священик, громадський 
діяч. У  1788—1791 рр. навчався 
в Перемиській гімназії. Закін
чив духовну семінарію у Львові 
(1 7 9 8 ), де і залишився виклада
ти етику, логіку та метафізику на 
філософському відділенні, профе
сор Studium Ruthenum, у  
1814—1820 рр. —  її ректор. З  
1820 р. —  у Перемишлі. Заклав 
друкарню, зібрав велику бібліоте
ку, яку передав капітулі 353 

Лавров /7.77. —  див. Тищенко 
(Сірий) Ю .

Л азар, бібл. 4 8 4  
Л азаревський Олександр М атві

йович (1 8 3 4 —1902) —  україн
ський історик. У  1858 р. закін
чив Петербурзький університет. 
Член Історичного товариства 
Нестора Літописця, один із за 
сновників журналу “Киевская 
старина”. Праці з  історії Ліво
бережної України 2 -ї половини 
Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ  ст. 52, 567  

Лазаревський Ф .М ., чиновн., 
приятель Т.Шевчеика 688  

Лаппо-Даиилевський О .С. (Лап- 
по-Данилевский А .С .), вч. 560  

Л ев Данилович (бл. 1228—бл. 
1301) —  галицько-волинський 
князь, син Данила Галицького 
345

Левииський В., публіцист, політ, 
діяч 588

Левииський І., галиц. архітект 665 
Левицький І., вч., бібліограф 577, 

626, 627

Левицький І.С. — див. Нечуй- 
Левицький І.С.

Левицький Кость (1859—1941) —  
визначний український громад
сько-політичний діяч, адвокат, 
історик права, публіцист. Д ійс
ний та почесний член Н Т Ш  і 
“Просвіти”, співзасновник та 
лідер Української національно- 
демократичної партії. Депутат 
австрійського парламенту та Га
лицького сейму, керував діяль
ністю Українського парламент
ського клубу у Відні та Сей
мового клубу у Львові. Політич
ний опонент М.Грушевського. 
їх  погляди розходилися насам
перед у визначенні провідної 
ролі Галичини та Наддніпрян
щини у загальноукраїнській по
літиці. Один з  організаторів 
конфлікту в Н Т Ш  1913 р. З  
початком Першої світової війни 
очолив Головну Українську Р а
ду у  Львові (з  1915 —  Загаль
ну Українську Раду у Відні). 
Один із провідних діячів З У Н Р  
184, 563, 582, 583, 669

Левицький М ., співак 531
Левицький М одест Пилипович 

(1 8 6 6 —1932) —  український 
письменник і публіцист. Закін
чив ісгорико-філологічний (1888) 
та медичний (18 9 3 ) факультети 
Київського університету. Д ру
кувався в “Киевской старшіе”, 
Л Н В , “Новій громаді”, “Раді”. 
Автор зб. “Оповідання” (1907,
1918), граматики української 
мови 4 0 9 , 410

Л евицький О р ест  Іванович
(1 8 4 8 —1922) —  український 
історик, правознавець, архео
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граф, архівіст, етнограф, белет
рист. Академік В У А Н  (з
1919). У  1874 р. закінчив Київ
ський університет. Секретар 
Тимчасової комісії для розгляду 
давніх актів (1 8 7 4 —1921). Член 
Історичного товариства Нестора 
Літописця, Н Т Ш . Автор праць 
з  історії України X V I —X I X  ст. 
52

Л евицький-Н ечуй —  див. Н е- 
чуй-Левицький І.С.

Леонтович В., волин. єпарх. архі- 
тект 611

Леонтович В., громад, діяч, пись
менник 629, 666 

Лепкий Б., вч. 552 
Лесевич В.В., вч. 678 
Лєдницький О.Р., громад, діяч 594 
Лєдоховський М ечислав Галька 

(1 8 2 2 —?) —  польський карди
нал. Навчався в ієзуїтському 
Collegium nobelium у Римі, де 
1845 р. отримав священицький 
сан. Був папським легатом у 
Колумбії, нунцієм у Брюсселі, з  
1865 р. —  архієпископ П о 
знанський. Від 1873 р. —  поль
ський примас, з  1875 р. —  кар
динал. Від 1876 р. —  у Римі, 
префект конгрегації поширення 
віри 508 , 687 

Лииииченко І., вч. 568 
Липовецький (Липовецкий) О., 

публіцист 676
Л исенко М икола Віталійович  

(1 8 4 2 —1912) —  видатний
український композитор, осно
воположник української класич
ної музики, громадський діяч. 
Почесний член Н Т Ш  (з  1904), 
голова Українського клубу в 
Києві. Н а ниві культурно-гро
мадської діяльності співпрацю

вав з  М.Грушевським 6 , 295 , 
423 , 531, 532, 631, 632 

Литвин М., вч. 659 
Ліндфорс М., педагог 532 
Ліндфорс С. — див. Русова С. 
Лобода А., вч. 596 
Лободовський М.Ф., письменник, 

перекладач 678
Ловинський Володимир Ю сти- 

нович (1855—1914) —  україн
ський громадський діяч, лісник 
за фахом. Служив лісничим у 
маєтках Терещенків. Замолоду 
брав участь у російській органі
зації “Народна воля”, пізніше 
допомагав “Українській народ
ній обороні“. Підтримував укра
їнські видання “Світло“ та 
“Шершень“. Заповів свої кош
ти Українському науковому 
товариству в Києві. Пам’яті 
ВЛозинського присвятив М.Гру- 
шевський свою статтю на сторі
нках “Українського етнографіч
ного збірника“ 2 0 4 , 612 

Ловинський М., публіцист 529, 
542, 544, 548, 566, 584, 588 

Лозиюк М., вч. 568 
Ломоносов М ихайло Васильович 

(1711—176 5 ) —  російський
вчений, природознавець, енцик
лопедист, поет, один із заснов
ників нової російської літерату
ри, реформатор російської літе
ратурної мови, художник, 
історик 441

Лопатииська Ф., співачка 531 
Лотоцький О. (Белоусеико О.), 

громад, діяч 538, 562, 578, 
594, 597, 598, 652, 674, 675, 
678

Лук М., вч. 545, 677
Лукомський Г.К., архітект, маляр, 

вч. 647
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Луценко И., публіцист 666
Луцкевич А.І., білорус. громад.- 

політ. діяч, публіцист 576
Луцкевич І.І., білорус, політ, діяч, 

ВЧ. 576
Л учицький Іван Васильович

(1 8 4 5 —1918) —  український 
історик, архівознавець, редак
тор, політичний діяч. Професор 
Київського та Петербурзького 
у ніверситетів, член - кореспон - 
дент Петербурзької А Н . Член 
партії кадетів, депутат III Д ер 
жавної Думи Росії від м. Киє
ва. Офіційний редактор київсь
ких газет “Киевские отклики”, 
“Свобода и право”. Автор істо
ричних праць, підготовлених на 
основі виявлених та опрацьова
них документів з  архівів Украї
ни, Росії, Франції 384

Л ю барт (Любарт Ґедимінович, 
православне ім’я Дмитрій; р. н. 
невід.—1385) —  князь литовсь
кий (1340—1385), галицько-во
линський (1340—1349) І ВОЛИН

СЬКИЙ (1 3 4 9 —1385), молодший 
син Гедиміна. Зайняв Волинь 
після смерті останнього галиць- 
ко-володимирського князя 
Юрія (Болеслава) Тройденови- 
ча. Вів боротьбу за галицький 
престол з  польським королем 
Казимиром Великим та угорсь
ким королем Людовиком І. 
Спричинився до будівництва 
кам’яного замку в Луцьку 354, 
358, 359

Любомірський Гієронім, коронний 
гетьман 554

Людендорф Е., нім. військ.-політ. 
* діяч 6 83

Людовик (Л ю двік) І Великий
(Лайош І; 1 3 2 6 -1 3 8 2 )  —

угорський (з  1342), польський 
(з  1370) король, небіж польсь
кого короля Казимира III, з  
яким заслав договір про перехід 
Галичини та Холмщини під вла
ду Угорщини (1350) 75 

Лют, син київського воєводи Све- 
нельда 344

Лясота Е р іх  (бл. 1550—1616) —  
австрійський дипломат, вояк, 
автор записок про Запорозьку 
Січ. З  1585 р. служив при дво
рі німецького імператора Р у 
дольфа II. Влітку 1594 р., ви
конуючи дипломатичне доручен
ня імператора, перебував на 
Запорозькій Січі та в багатьох 
містах України. Намагався схи
лити козаків до укладення воєн
ного договору з  Австрією для 
спільної боротьби проти Осман
ської імперії. Залишив щоден
ник (1573—1594) —  важливе 
джерело до вивчення військової 
організації та побуту Запорозь
кої Січі. Видавався німецькою, 
російською, польською, англій
ською мовами. Відомості “Щ о 
денника” широко використову
вав М.Грзшіевський в “Історії 
України-Руси” (т. V II) 62 , 
574

М.Г. 580 
М.Г-ич 650
Магунь М., музеолог 640 
М азепа Іван Степанович (1639— 

1 7 0 9 ) —  гетьман України
(1 6 8 7 -1 7 0 9 )  6 , 312, 342, 350, 
4 2 2 , 531, 533, 554, 637, 
660-661

Майборода Р., вч. 627 
Майхер В., бібліограф 551, 627 
Макарчук С., вч. 548, 579, 594
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Максимович Г.А., вч. 590 
Макух Іван (1872—1946) —  

український громадсько-політич
ний і кооперативний діяч, адво
кат. Член Н Т Ш . Організатор

о  п  И ї - І  .  МСічей , 1 іросвіти , ОДИН 13
провідних діячів Української ра
дикальної партії, посол до Гали
цького сейму (1908—1918). Ві
домий діяч З У Н Р  185 

Маидзюк Ф., вч. 647 
Марія Сильвестрівиа —  див. Гру- 

шевська (Вояковська) М.С. 
Марков В., вч. 608 
Маркович М.О. —  див. Вовчок 

Марко
Маркович-Ж ученко М .О . —

див. Вовчок Марко 
Мартиненко О., вч. 552, 555, 577 
Мартос Б., політ, діяч 596 
Мархет, австр. держ. діяч 542 
Маслійчук В., вч. XVI 
Матвіїв І., галиц. пед. діяч 665 
Матвій Корвіи, утор, король 557 
Материнка Ісько —  див. Волин

ський О.
Матушевський Федір Павлович, 

громад, -політ, діяч, публіцист
528, 598, 652, 662, 667, 671 

Матушевські 666 
Матяш І., вч. 560 
Мацевко І., вч. 566 
Мацьків Т., вч. 661 
Медведик П., вч. 532 
Медем (Гринберг) Володимир 

Давидович (1879—1923) —  
діяч єврейського робітничого 
руху, один із лідерів Бунду. З а 
кінчив Мінську гімназію. З а  ре
волюційну діяльність у 1899 р. 
виключений з Київського уні
верситету. Член Бунду з 
1899 р., з  1906 р. —  член її 
Ц К, один з авторів національ

ної програми організації, в якій 
обґрунтував вимоги культурно- 
національної автономії. Неодно
разово піддавався репресіям 
царського уряду. У 1905— 
1907 рр. редагував легальні га
зети Бунду “Наше слово” та 
“Наша трибуна”. З  1918 р. —  
один із керівників Бунду в 
Польщі. У 1920 р. відійшов від
політичної діяльності, з  1921 р .---
на еміграції в С Ш А  147, 148, 
152, 159, 160, 593, 595 

Мезенцов, рос. військ. діяч 658 
Меленевський М ар’ян М ар’яно- 

вич (1878—1938) —  українсь
кий політичний діяч, публіцист. 
У 1899 р. у Таращанському 
повіті створив одну з  перших у 
Наддніпрянщині “Групу сіль
ських робітників соціал-демо
кратів Київської губернії”. З  
1903 р. —  член РУП. Після 
масових арештів активістів пар
тії залишився у Львові, продов
жував політичну діяльність у 
складі Закордонного комітету 
РУП, брав участь у редагуванні 
часопису “Селянин”. З  1904 р. 
виступав проти вимог націо
нальної автономії в партійній 
програмі, схилявся до спілки з 
Р С Д Р П  на засадах автономії. 
У 1905 р. після розколу РУП  
став одним з ініціаторів ство
рення нової політичної органі
зації “Українська соціал-демо- 
кратична спілка” ( “Спілка”), 
яка увійшла до складу Р С Д Р П  
на засадах обласної організації. 
У роки Першої світової війни — 
член президії Союзу визволення 
України 475, 596 

Мельник А., військ, діяч 659



720 ПОКАЖЧИК ІМЕН

Мельник Л., вч. 590 
Мельник О., вч., XVI 
Мельниченко В., вч. VII, XIV, 

682, 688
Миловидов Л., вч. 678 
Милорадовнч Є., громад, діячка 

571, 640, 691
Минятов, власник київської дру

карні 679
Мирний Панас (справж. Руд- 

ченко Панас Якович; 1849—
1920) —  український письмен
ник. Закінчив у 1862 р. Гали
цьке повітове училище. З  1871 р. 
жив і працював у Полтаві. П е
рекладав українською мовою 
твори О.Пушкіна, М.Лермон- 
това, О.Островського, В.Шекс- 
піра, Г.Лонгфелло 386  

Мнронець Н. 663 
Михалевич М., перекладач 568 
Михальський Ю., вч. 566 
Михальчук Костянтин Петрович 

(1840—1914) —  український 
мовознавець, основоположник * 
наукової української діалектоло
гії, публіцист, громадський діяч. 
Дійсний член Н Т Ш , член-зас- 
новник Українського наукового 
товариства у Києві та редактор 
його “Записок”, член-кореспон- 
дент Петербурзької А Н . Ак
тивний діяч київської Старої 
Громади, член Південно-Захід
ного відділу Російського гео
графічного товариства 204, 
611-614

Мицик Ю., вч. 576 
Мишуга О., співак 531 
Мілюков Павло Миколайович 

(1859—1943) —  російський іс
торик, політичний діяч, публі
цист. Один з організаторів і лі
дерів партії кадетів, з 1906 р.

співредактор та ідеолог її друко
ваного органу —  газети “Речь”, 
автор майже всіх передовицъ. 
Депутат III, IV Державних Дум 
Росії, голова фракції кадетів, лі
дер думської опозиції 165—167, 
473, 475, 538, 597-599, 670, 
674, 676

Мінін (Минин) К., рос. військ.
ДІЯЧ 546 

Місаіл, 553
Міцкевич Адам Бернард (1798— 

1855) —  польський поет, діяч 
національно-визвольного руху. 
Твори Міцкевича перекладали 
П.Куліш, М.Старицький, О.На- 
вроцький, П.Тичина, М.Бажан 
та ін. 455, 458, 483, 681 

Могила Петро Симеонович 
(1596—1647) —  український 
церковний і культурний діяч, 
Київський митрополит (з 1632, 
за ін. даними —  з 1633). Заснов
ник Києво-Могилянської коле
гії. Автор низки богословських 
творів, численних полемічних 
праць і проповідей 440, 441 

Могильницький Іван (1777— 
1831) —  український вчений- 
філолог, культурно-освітній та 
церковний діяч на західноукра
їнських землях. Обіймав різні 
посади в управлінні Перемись- 
кої греко-католицької єпархії. 
Засновник першого в Галичині 
просвітнього товариства свяще
ників (1816), автор першої в 
краї граматики української мови 
(1823; останнє видання —  
1910). Дбав про відкриття укра
їнських народних шкіл 355 

Мойсей, бібл. 289  
Монро (М онрое) Джеме (1758— 

1831) —  президент С Ш А
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(1817-1825). У 1811—1817 рр. —  
державний секретар, у 1814— 
1815 рр. —  воєнний міністр. У 
1823 р. виступив з  декларацією 
про принципи американської 
зовнішньої політики, яка прого
лошувала опіку С Ш А  над всіма 
країнами Західної півкулі. Ця 
декларація одержала назву док
трини Монро 516 

Морачевський Пилип Семено
вич (літ. псевд. —  Филимон 
Галузенко; 1806—1879) —
український поет-романтик, пе
рекладач, педагог. Випускник 
історико-філологічного факуль
тету Харківського університету. 
Автор перекладу українською 
мовою Євангелія (1861), визна
ного Петербурзькою А Н  най
кращим з-поміж усіх аналогіч
них слов’янських перекладів 
(надрукований 1906 р.) 478,
653, 677, 678

Мордовецъ Д., письменник 691 
Мороз М.О., вч., бібліограф 602, 

606, 609, 630, 680 
Мочульський Михайло Микола

йович (1875—1940) —  україн
ський літературознавець, пись
менник, критик, перекладач. 
Дійсний член Н Т Ш , член Ви
ділу Товариства, референт кни
гарень ІХ-ХП, 180, 185, 189, 
602, 603, 605, 606, 664, 665, 
667, 670, 674, 675, 680 

Мстислав Володимирович (Х о 
робрий, Удалой; р. н. невід.— 
1036) —  засновник самостійно
го Тмутороканського князівства 
(9 8 8 ) , князь чернігівський 
(1026—1036). Син київського 
князя Володимира Святослави
ча 351

Мстислав Іаяславович (р. н. не
від.—1170) —  князь переяслав
ський (з  1151), волинський (з  
1154), великий київський князь 
(з  1167). Син Ізяслава Метис - 
лавича, батько Романа Мстис
лавовича. Вигнаний з  Києва 
1169 р. Андрієм Боголюбським. 
Помер у Володимирі-Волинсь
кому 359, 360

Мстислав Мстиславович Удат
ний (Мстислав Галицький; р. н. 
невід,—1228) —  князь галиць
кий (1219-1227) 318 

Мудрак Юліан (1878—1950) —  
український економіст і громад
ський діяч. Член управи банку 
“Дністер”, товариства “Просві
та”, член Н Т Ш  та його Виділу 
185

Мудрий В., вч. 542, 544 
Мудрий М., вч. 565, 587 
Музичук О., архівіст VI, XI, 593, 

597, 605, 614, 660
Муретов Дмитро —  російський 

публіцист, виступав зі статтями 
з національного питання на сто
рінках “Русской мысли” X II,
XIII, 461, 463, 464, 672

Надтока О., вч. 678 
Наконечний Є., бібліотекар XVI 
Наулко В., вч. 557, 574, 627 
Науменко Володимир Павлович 

(1852—1919) —  український 
громадсько-політичний діяч, пе
дагог, журналіст, філолог. Член 
київської Старої Громади. У 
1893—1907 рр. —  редактор 
“Киевской старины” (з 1907 р. 
під назвою “Україна”) 38, 663 

Науменко К., вч. 659 
Наумович І., громад, діяч 565 
Нечитайло С., громад, діяч 538
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Нечуй-Левицький Іван Семено
вич (Левицький І.С., Левиць- 
кий-Нечуй; 1838—1918) —
український письменник, критик 
і публіцист. Почесний член 
Н Т Ш  (з 1890). З а  його спри
яння були видрукувані перші лі
тературні праці М.Грушевсько-
ГО 216, 320, 321, 386, 456, 
615, 616, 6 3 7 - 6 3 9 , 671, 6 7 8  

Нижанківський О ., діяч музичн. 
к-ри  5 3 2

Никон (Микола Безсонов; 1868— 
1919) —  єпископ Балтський 
(1 9 0 6 —1909), Кременецький 
(1 9 0 9 —1913), Єнісейський і 
Красноярський (з  1913). Член 
IV Державної Думи, відстою
вав права української мови в
школах 423, 433, 6 6 6  

Н іковський А ндрій  Васильович 
(Василько А .) ,  політ, діяч, пуб
ліцист 611, 613, 662 , 690 , 691  

Німчук В ., вч. 616  
Ніфонт, 553
Ніцше Ф рідріх (1844—1900) —  

німецький філософ 219 
Новицький Іван Петрович

(1844—1890) —  український 
історик, етнограф, журналіст. 
Співробітник Київського цент
рального архіву давніх актів і 
Київської археографічної комісії, 
член Південно-Західного відді
лу Російського географічного 
товариства. Член київської Ста
рої Громади у 1860-х рр. Автор 
праць з історії козаччини та со
ціально-правової історії Право
бережної України X IV — 
XVIII ст. Зібрав близько 5 
тисяч українських народних 
пісень, вміщених у “Трудах 
Этнографическо-статистической

экспедиции в Западно-Русский 
край” П.Чубинського (т. V , 
1872) 52

Носалевич О ., співак 531

Обнінський (Обнинский) В .П ., 
громад.-політ, діяч 595 , 614

Огоновський Омелян Михайло
вич (1833—1894) —  українсь
кий філолог, письменник і гро
мадський діяч. Професор 
Львівського університету з 
1888 р., автор шеститомної “Іс
торії літератури руської” (Львів,
1 8 8 7 -1 8 9 4 ) 483, 590 , 6 8 0

Окуневський Теоф іл (1858— 
1937) —  український громадсь
ко-політичний діяч, адвокат. 
Посол до Галицького сейму
(1 8 8 9 -1 9 0 0 , 1913-1914) та 
австрійського парламенту (1897— 
1900). Член Н Т Ш . Член-за- 
сновник Русько-української ра
дикальної партії, з 1899 р. —  в 
Українській національно-демок
ратичній партії. Бургомістр Го- 
роденки з 1898 р., довголітній 
голова філії “Просвіти ” у Горо- 
денці 498, 509, 564 , 570 , 685, 
6 8 7

Олег (р. н. невід.—912; за іншими 
даними 922) —  давньоруський 
князь. Походив з варягів (нор
манів). З  879 р. князював у 
Новгороді як правитель при ма
лолітньому Ігорі. У 882 р. ово
лодів Києвом. Згідно з літопи
сом, Олег, здійснивши похід у 
Візантію, 911 р. уклав з нею ви
гідний для Русі договір 348, 
349

Олег Святославич (р. н. невід.— 
977) —  деревлянський князь. 
Брат Володимира Святого. За-
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гинув під Овручем під час бит
ви з військом брата Ярополка
344, 336

Олександр І (1777—1825) —  ро
сійський імператор (з 1801 р.)
237

Олесницький Євген (1 8 6 0 — 
1917) —  визначний галицький 
громадсько-політичний діяч, ад
вокат, економіст, публіцист. 
Посол до Г алицького сейму 
(1900—1910) та голова Україн
ського сеймового- клубу. У 
1907—1917 рр. —  посол до ав
стрійського парламенту. Член 
Народної Ради та проводу 
У країнської національно - демо - 
кратичної партії. Дійсний член 
Н Т Ш  (з  1899). Видавець 
“Руської історичної бібліотеки”, 
редактор “Зеркала” (1885), 
“Нового зеркала” (1 8 8 6 ), 
“Правди” (1888) та ін. видань. 
Підтримував М.Грушевського у 
відомому конфлікті в Н ТШ  
1913 р. Автор спогадів “Сторін
ки з мого життя” (Львів, 1935) 
184, 537, 563

Олесь Олександр (справж. Кан- 
диба Олександр Іванович; 
1878—1944) —  український 
поет, драматург, редактор, лі- 
кар-ветеринар за фахом. Закін
чив Харківський ветеринарний 
інститут (1902). Друкувався на 
сторінках часописів “Громадсь
ка думка”, “Рада”, “Л Н В ”, 
“Рідний край” та ін. Працював 
у редакції “Л Н В ”, видавництві 
“Лан”; входив до редколегій 
безпартійних газет “Відроджен
ня”, “Трибуна”. Від 1919 р. —  
на еміграції 386

Онацький М., громад. діяч 538

Оптиміст [Грушевський М.] 539
Орлик Пилип (1672—1742) —  

гетьман Правобережної України 
(1710—1714), екзильний геть
ман України (1714—1742) 40, 
554

Осадчий Т., публіцист 567
Основ’яненко —  див. Квітка- 

Основ9янеико Г.Ф.
Острозький Василь (Костянтин)

Костянтинович (1526—1 6 0 8 )---
видатний український культур
ний і політичний діяч, київський 
воєвода, засновник академії і дру
карні в Острозі 296, 297, 299

Острозький Костянтин Іванович 
(бл. 1460—1530) —  українсь
кий магнат, політичний і війсь
ковий діяч, поборник правосла
в’я на Україні. Брацлавський, 
Звенигородський і вінницький 
намісник (1497—1530, повторно 
у 1507—1530), староста луцький 
(1507—1522), каштелян вілен- 
ський (1511—1522), воєвода 
троцький (1522), гетьман Вели
кого князівства Литовського
(1 4 9 7 -1 5 0 0 ; 1 5 0 7 -1 5 3 0 ),
маршалок Волинської землі
(1507-1522) 296, 297, 633

Острозькі —  український князів
ський рід X IV —поч. XVII ст. 
296

Охримович Всуѵодимир Юліано- 
вич (1870—1931) —  українсь
кий правник, учений-етнограф, 
журналіст, громадсько-політич
ний діяч. Закінчив Стрийську 
гімназію, юридичний факультет 
Львівського університету. Дійс
ний член Н Т Ш  (з  1899), 
голова Статистичної, член 
Правничої та заступник голови 
Етнографічної комісій Н ТШ .
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Член Русько-української ради
кальної партії (з  1890), зго
дом —  один із засновників Ук
раїнської національно-демокра
тичної партії (1899). У 1907— 
1908 рр. —  посол до австрій
ського парламенту. Співробіт
ник двотижневика "Народ” 
(1 8 9 4 ), журналу “Житє і 
слово”, редактор газети “Діло”
(1902,1906—1907 ,1924-1925). 
Діяч З У Н Р  134, 185, 186, 
190, 548, 566, 587, 588, 606

Павко А., вч. 588, 591
Павленко С., вч. 637
Павлик М., письм., гром. діяч 

567, 609
Павликів М., співачка 531
Павло Алеппський (Павло з  міс

та Алеппо; Павло з  Сирії; 
бл. 1627—1669) —  арабський 
церковний діяч, архідиякон, 
мандрівник, письменник. Син 
патріарха Антіохійського Мака
рія. Подорожуючи разом з  
батьком із Дамаска через Ана
толію, Стамбул * і Констанцу до 
Московського царства, впро
довж 1654—1656 рр. двічі від
відав Україну. Автор твору 
“Подорож патріарха Макарія”, 
який містить відомості про того
часне політичне становище 
України, культуру і побут укра
їнського народу. Російськомов
ний переклад рукопису, що 
зберігався у Московському ар
хіві Міністерства закордонних 
справ, був зроблений професо
ром Лазаревського інституту 
Г.А.Муркосом і вперше надру
кований у “Чтениях Общества 
истории и древностей россий-

ских” (1896—1900) під назвою 
“ Путешествие Антиохийского 
патриарха Макария в Россию в 
половине XVII века, описанное 
его сыном, архидиаконом Павло 
Алеппским” 363, 391 

Павло І (1754—1801) —  російсь
кий імператор (з  1796) 114 

Павлов, дворянин 439  
Павловський М., публіцист 529, 

541, 547, 550, 616 
Павловський Олексій Павлович 

(1773—бл. 1822) —  українсь
кий мовознавець. Випускник 
Київської духовної академії 
(1789) та Петербурзької учи
тельської семінарії. Автор пер
шої друкованої граматики живої 
української мови “Грамматика 
малороссийского наречия” (на
писана 1805 р., видана 1818 р.) 
та “Прибавлений к Грамматике 
малороссийского наречия” (1822) 
386, 476, 652, 676, 677

Павловський Ос., власник друка
рні 568

Палецький Г., вч. 598 
Палієнко М, вч. 592, 612, 640 
Пальчииський А.Б., театр, діяч 

532
Панейко Василь (1883—1956) —  

український громадсько-полі
тичний діяч, публіцист, дипло
мат. Член Н Т Ш . 1905 р. реда
гував у Львові місячник україн
ської молоді “Молода Україна”. 
Працівник львівської редакції 
Л Н В  (1908—1914) та оглядач 
його рубрики “З а  границею”. 
Довголітній співробітник (з  
1907), редактор газети “Діло” 
(1912—1918). Сприяв публікації 
та поширенню статей і брошури 
“Наша політика. Ґльосс до бро-
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щури проф. М.Грушевського” 
С.Томашівського. Належав до 
опозиції проти М.Грушевського 
у відомому конфлікті в Н Т Ш  
1913 р. У роки Української ре
волюції —  дипломатичний діяч 
З У Н Р . Від 1925 р. —  на емі
грації 40, 558

Паньківський Кость Федорович
(1855—1915) —  український 
громадський діяч, журналіст, 
видавець, економіст, коопера
тор. Член-засновник Н Т Ш , 
член правління “Просвіти”, 
“Руської бесіди”, “Руського пе
дагогічного товариства”. У різні 
часи редагував галицькі журна
ли “Письмо з  Просвіти”, “З о -  
ря , Читальня , -зеркало , 
“Батьківщина”, “Дзвінок”, “Еко
номіст”. Видавав серію “Дрібна 
бібліотека”, “Економічну бібліо
теку”. У 1898-1915  рр. —  ди
ректор Крайового союзу креди
тового у Львові. Підтримував 
добрі стосунки з  родиною 
М.Грушевського. З  початком 
Першої світової війни та окупа
ції Львова російськими війська
ми вивезений як заручник до 
Києва, де і помер 185, 191, 431, 
6 6 4 - 6 6 6

Паньківський С., актор 665 
Панькова С., вч. V, XI, XVI, 529, 

536, 573, 619, 622, 646, 650 
Папакіна Т, вч. 646 
Папроцькнй Бартош, польський 

історик 574
Парфеній, єпископ 678 
Пасещеико Г., вч. 545 
Пасько L, вч. 678 
Пащук В., вч. 585 
Пежанський Григорій (1860— 

1925) —  інженер-архітектор,

громадський діяч. Один із за
сновників Українського техніч
ного товариства, член Н Т Ш , 
Виділу Товариства та заступник 
його голови (1911—1913), член 
дирекції товариства “Дністер”, 
Українського педагогічного то
вариства. Обіймав посаду стар
шого інженера намісництва Га
личини, керував будівництвом 
багатьох державних об’єктів, 
українських установ у Львові та 
інших містах 185, 606, 607 

Пелехин Павло (1842—1917) —  
хірург, професор Воєнно-медич
ної академії в Петербурзі, укра
їнський меценат. Заснував фонд 
ім. Пелехина при Н Т Ш  на від
криття українського університе
ту та кафедри хірургії при ньо
му, виділення стипендій тощо. 
Переважно коштом фонду 
1898 р. Н Т Ш  придбало власну 
кам’яницю (вул. Чарнецького, 
26) 190

Передирій В., вч. 577 
Перетц В.І., вч. 612 
Пестель П., рос. громад, діяч 590 
Петлюра С., гром-політ. діяч VI, 

VIII, 529, 534, 538, 548, 588, 
591-593, 595-597, 612, 616, 
662, 667

Петрищев А., рос. публіцист 594 
Петро І (1672—1725) —  російсь

кий цар (з  1682), імператор (з
1721) 114, 312, 315, 403, 405  

Петро» св., 319
Петрович І. —  див. Крипяке- 

вич І.
Петровичева В., співачка 531 
Петровський Григорій Іванович 

(1878—1958) —  радянський 
державний і політичний діяч, 
член Катеринославського комі-
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тету Р С Д Р П , депутат IV Дер
жавної Думи Росії від Катерино- 
славщини та голова більшовиць
кої фракції в ній (1912—1914), 
заарештований та засланий до 
Туруханського краю разом з усі
ма членами фракції 163, 598 

Пилинський Д., перекладач 567 
Пилипчук Р., вч. 532, 632 
Пильчиков Д., громад. діяч 571, 

640
Пипін О.М. (Пьіпин А.Н.), вч. 

613
Пиріг А , вч. 603, 612 
Пирогов Микола Іванович

(1810—1881) —  видатний ро
сійський лікар і педагог. Попе
читель Київського навчального 
округу (1858—1861), один з іні
ціаторів відкриття у Києві 
(1859) першої в Російській ім
перії недільної школи. Здійсню
вав спроби розширення автоно
мії університету 478, 678, 679 

Підкова І., військ, діяч запороз. 
козац. 643

Пінчук Ю.А., вч. 545, 677 
Піснячевський В., публіцист, 

гром. діяч 537, 562 
Плетенецький Єлисей Михайло

вич (1550—1624) —  українсь
кий церковний і громадський 
діяч. Архімандрит Києво-Пе
черської лаври (з  1599); за
сновник лаврської друкарні 
(1615). Автор творів релігійно
го, історичного та полемічного 
характеру 299, 300  

Побірченко Н, вч. 592, 612, 679, 
691

Пожарский Д., князь, рос. військ, 
діяч 546

Познанський (Познанский) Б., 
громад, діяч 612, 613

Полуботок Павло Леонтійович
(1660—1723) —  чернігівський 
полковник (1706—1722), наказ
ний гетьман Лівобережної Украї
ни (1722-1723) 312-315, 637

Порохнюк Г., бібліотекар XVI
Порш Микола Васильович 

(1879—1944) —  український 
громадсько-політичний діяч, 
учений-економіст, публіцист. 
Один з організаторів та лідерів 
РУП й У СДРП . Друкувався 
на сторінках часописів “Вільна 
Україна , Слово , Рада , 
Л Н В , “Украинская жизнь”. 
Член У Ц Р, генеральний секре
тар праці, військових справ
У Н Р 135

Потебня Олександр Опанасович
(1835—1891) —  український мо
вознавець, фольклорист, літера
турознавець. Випускник істори- 
ко-філологічного факультету Хар
ківського університету (1856), з 
1874 р. —  професор універси
тету, голова Харківського істо
рично-філологічного товариства. 
Член-кореспондент Петербур
зької А Н  (з 1875). Активний 
діяч харківської Громади з 
1860-х рр. Підготував буквар 
для недільних шкіл, який був 
видрукуваний додатком до “Ки- 
евской старины” 1898 р. Автор 
праць із загального мовознавст
ва, граматики, фонетики, семан
тики, діалектології тощо 205, 
458, 638

Потоцький Анджей (А ндрій)
(1861—1908) —  польський по
літичний діяч, граф. Депутат 
австрійського парламенту та Га
лицького сейму (1901—1903 —  
маршалок сейму), намісник Га-
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личини (1903—1908). Прово
див антиукраїнську політику. 12 
квітня 1908 р. вбитий студентом 
М.СІЧИНСЬКИМ 51, 566, 569 

Потоцький Андрій —  польський 
військовий діяч, представник 
магнатського роду Потоцьких. 
Коронний обозний, воєвода 
брацлавський, вінницький ста
роста. Після підписання Гадя- 
цького трактату 1658 р. прибув 
на чолі польського війська на 
підтримку І.Виговського. Н е
вдовзі виступив проти українсь
ко-польської угоди, автономії 
України, за порозуміння та со
юз Польщі з Москвою X ,  
5 5 -5 7 , 569

Потоцькі —  польський магнатсь
кий рід X I V - X X  СТ. 55 

Похила Л, вч. 636 
Прислопський О., вч. 578 
Пришляк В., вч. XVI, 555 
Прокопович В., громад. -політ. 

діяч 611
Пулюй І., вч. 544, 637, 678 
Пуряєва Н., вч. 616 
Пушкін Олександр Сергійович 

(1 7 9 9 —1837) —  російський 
поет 455, 458, 463  

Пшеничний Є., вч. X, 602—604, 
606, 610

Разін Степан Тимофійович
(1630—1671) —  донський ко
зак, керівник антифеодального 
повстання в Росії. Був страче
ний 23, 307, 546 

Раковський Б., поліцейський агент
657, 658

Раковський Іван (1874—1949) —  
український антрополог і зоолог, 
педагог, громадський діяч. Ви
пускник Львівського універси

тету, вчителював у гімназіях 
Коломиї та Львова (1896— 
1928). Дійсний член (з 1903), 
голова (з 1934) Н Т Ш . Разом з  
В.Кубійовичем у 1947 р. відно
вив діяльність Н Т Ш  у Мюнхе
ні та був обраний його головою
185, 606, 607 

Расевич В., вч. 591 
Ревера Б., вч. 542, 544, 600 
Реєнт О., вч. 669 
Реннер Карл (Шпринґер Р.; 

1870—1950) —  австрійський 
політичний, державний діяч, один 
із лідерів II Інтернаціоналу і Ав
стрійської соціал-демократичної
партії. У 1918—1920 рр. —  
федеральний канцлер, у 1945— 
1950 рр. —  президент Австрії. 
Один із творців “культурно-на
ціональної автономії”. Автор 
праць з національного питання: 
“Нація і держава” (1899), “Бо
ротьба австрійських народів за 
державу” (1902), “Національні 
проблеми: боротьба національ
ностей в Австрії” (1906) 148, 
153, 588, 595

Рєпнін (кн. Волконський) Мико
ла Григорович (1778—1845) —  
російський державний діяч, ге
нерал-губернатор Лівобережної 
України (1816—1834), усунений 
з посади за проукраїнську полі
тику та зв’язки з провідниками 
українського руху. Близький 
знайомий Т. Шевченка 324  

Рєпніни, князі 480  
Рибалко О., вч. XV 
Рибчинська Н., вч. 627 
Рильський Тадей Розеславович 

(1841—1902) —  український 
громадський, культурний діяч, 
економіст, етнограф, публіцист.
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Батько Максима Рильського. 
Випускник 2-ї Київської гімназії 
та історико-філологічного фа
культету Київського університе
ту (1862). Учасник “хлопоман- 
ського” руху 1860-х рр., актив
ний діяч київської Старої 
Громади. Опублікував ряд ста
тей у журналі “Основа”, “Киев- 
ской старине”, З Н Т Ш . Разом 
з М.Лисенком, М.Старицьким 
та Лесею Українкою входив до 
правління Літературно-артис
тичного товариства у Києві. 
Член ради Т"УП. Упродовж 20  
років вчителював у заснованій 
ним церковно-парафіяльній 
школі в родинному маєтку в 
селі Романівка 204, 612

Ріпецький С., військ, діяч 659
Рогатинець Ю., провідн. діяч 

львів. братства 578
Роздольський Осип Іванович 

(1872—1945) —  український 
етнограф, фольклорист, пере
кладач. Дійсний член Н Т Ш , 
довголітній член Виділу Това
риства. Зібрав та упорядкував 
галицькі народні казки, видані 
1895 і 1899 рр. за сприяння 
І.Франка. Під час конфлікту в 
Н Т Ш  1913 р. підтримав 
М.Грушевського X, XI, 185, 
189, 196, 602, 603, 605, 606

Розумовський Кирило Григоро
вич (1728—1803) —  останній 
гетьман Лівобережної України 
(1740—1764), граф, генерал- 
фельдмаршал (1764). У 1743— 
1745 рр. навчався в університе
тах Кенігсберга, Берліна, Гет
тінгена, Страсбурга. У 1746— 
1798 рр. —  президент Петер
бурзької А Н  342

Роман Мстиславович (бл. 1152— 
1205) —  видатний державний 
діяч і полководець, засновник 
Галицько- Волинської держави 
(1199). Син волинського князя 
Мстислава Ізяславича. Вів бо
ротьбу проти половців і литов
ських феодалів 33, 75, 318, 
319, 359, 638

Романчук Ю., політ, діяч 544, 
563, 570, 578, 583 

Романюк М., вч. 556, 600, 601
Ромодан —  див. Ромодановсь- 

кий Г.Г.
Ромодановський Григорій Гри

горович (Ромодан; р. н. не
від.— 1682) —  російський дер
жавний і військовий діяч, боя
рин, князь. У складі російського 
посольства 1654 р. брав участь 
у Переяславській раді. У 
1654—1656 рр. —  один із воє
вод російської армії в Україні у 
війні проти Польщі. У 1650— 
1670-х рр. неодноразово приду
шував як командувач російської 
армії повстання українських 
автономістів, якими керували 
Ю.Хмельницький та П.Доро
шенко. В 1677—1678 рр. —  ко
мандувач російських військ під 
час Чигиринських походів ту
рецько-татарського війська. В 
останні роки служив при царсь
кому дворі. Вбитий у Москві 
під час стрілецького повстання
293

Рорбах Пауль (1869—?) —  ні
мецький політичний діяч, публі
цист, знавець питань Сходу, 
прихильник поділу Росії на на
ціональні держави, приятель 
українців, один із засновників і 
голова “ Німецько-українського
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товариства” в Берліні. Видавець 
журналу “Die Ukraine” 506, 6 8 6  

Рубіс М ., громад. діяч 5 3 8  
Рубчакова К ., співачка 531 
Рудницький Я ., вч. 6 4 6  
Рум9янцев —  див. Р у м ’янцев-За- 

дунайський П .О .
Рум’янцев-Задунайський Петро 

Олександрович (Рум ’янцев; 
1725—1796) —  російський пол
ководець, державний діяч. Пре
зидент 2-ї Малоросійської коле
гії та генерал-губернатор Мало
росії (з  1764). Проводив 
політику, спрямовану на оста
точну ліквідацію політичної ав
тономії України, скасування 
українських козацьких полків, 
остаточне покріпачення україн
ського селянства 314 

Русов Олександр Олександро
вич (1847—1915) —  українсь
кий громадський діяч, учений- 
статистик, педагог, етнограф і 
фольклорист. У 1870-х рр. —  
член київської Старої Громади, 
активний діяч Південно-Захід
ного відділу Російського геогра
фічного товариства. Працював 
статистиком у Ніжині, Києві, 
Херсоні, Одесі, Єлисаветграді, 
Харкові, Петербурзі, Полтаві. 
Член Н Т Ш  та У Н Т у Києві 
VIII, 135, 428, 525, 6 6 2 - 6 6 4 ,  
675

Русова (Л індф орс) С., педагог
532, 611, 652, 6 62 , 663 , 667 , 
671

Рюрик Ростиславич (християнсь
ке ім’я Василій; р. н. не
від.—1212) —  князь овруцький 
(1161—1168), великий князь ки
ївський (1173—1210, з  перерва
ми) 319, 356

Савенко Анатолій Іванович
(1874—1922) —  російський по
літичний діяч, адвокат, публі
цист. Випускник юридичного 
факультету Київського універ
ситету. Співробітник газети 
“Киевлянин”, член IV Держав
ної Думи Росії від Київської гу
бернії, член фракції російських 
націоналістів та помірковано 
правих, лідер київського відді
лення партії 433 

Савченко Ф ., вч. 5 8 9 , 6 7 7  
Сагайдачний Петро Конашевич 

(1570?—1622) —  гетьман укра
їнського реєстрового козацтва
(1 6 0 6 -1 6 2 2 ) 2 9 8 -3 0 0 , 345, 
346, 355, 633

Садовський М ., театр, діяч 6 6 5  
Сазонов С .Д ., рос. держ. діяч 6 5 8  
Сайко Ю ., громад, діяч 5 3 8  
Сакович Касіян (бл. 1578— 

1647) —  український письмен- 
ник-полеміст, освітній діяч, фі
лософ. У 1620—1624 рр. викла
дач і ректор Київської братської 
школи. Написав у 1621 р. 
“Вирши на жалосный погреб 
зацного рыцера Петра Конаше- 
вича Сагайдачного, гетмана 
войска... Запорозкого”. Автор 
філософського трактату “Аріс- 
тотелеві проблеми” (1625), 
збірки промов та казань 300  

Саліковський О . (Саликовский А .) ,  
гром.-політ, діяч, публіцист 597, 
6 8 3

Салтиков —  див. Салтиков-Ще- 
дрін М .Є .

Салтиков-Щедрін Михайло Єв- 
графович (справж. Салтиков; 
літ. псевд. Н.Щедрін; 1826— 
1889) —  російський письмен- 
ник-сатирик, громадський діяч.
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Закінчив Царськосельський лі
цей (1844). У 1863—1864 рр. —  
один із редакторів журналу “Сов
ременникѣ у 1868—1884 рр. —  
редактор журналу “Отечествен
ные записки”. З а  антикріпосни
цькі твори відбував заслання у 
м. Вятці 124

Самійленко Володимир Іванович
(1864—1925) —  український 
громадський і політичний діяч, 
поет, драматург і перекладач. У 
1 8 8 5 -1 8 9 0  рр. навчався на іс- 
торико-філологічному факульте
ті Київського університету. 
Член Братства тарасівців. Пра
цював службовцем у Катерино- 
дарі, Києві, Миргороді, Черні
гові. З  1905 р. в редакції газет 
“Громадська думка”, “Рада”, 
“Шершень”. З а  української 
державності служив у міністерст
вах освіти і фінансів. У 1919 р. 
емігрував у Галичину з урядом 
У Н Р. У 1924 Р. повернувся до 
Києва. Працював редактором у 
видавництві художньої літерату
ри 386

Самойлович Іван Самійлович
(р. н. невід.—1690) —  гетьман 
Лівобережної (1672—1687) і 
Правобережної (1674—1687) 
України 293

Самсоник Н., археограф 554
Сарбей В., вч. 682
Сварник Г., вч. XII, 552, 555, 

577, 664, 665, 667
Сварник І., вч. XV, 540, 585, 

592, 593, 597, 610, 614, 657, 
658, 661, 664, 666-668, 670, 
672, 673, 675, 679, 681, 686

Свенельд —  один із відомих да
вньоруських воєвод, васал і

близька особа до київських кня
зів Ігоря, Ольги та Святослава 
Ігоровича. Допомагав Ользі 
придушити древлянське пов
стання 945 р. 344  

Свєнціцький Іл., вч., музеолог 
577, 666

Свидригайло ( Свитригайло),
князь 553

Свідерський, військ, діяч 659 
Свідзінський Костянтин (Кає- 

тан; 1793—1855) —  польський 
археограф, збирач старовини, в 
т. ч. рідкісних рукописів, листів 
та актів, які заповів бібліотеці 
Красінських у Варшаві. З  
1843 р. —  почесний член Київ
ської археографічної комісії 56 

Святослав Всеволодович (після 
1116-1194) —  князь туровсь- 
кий, волинський, бузький, сі- 
верський, чернігівський (1164— 
1176), великий київський князь 
(1173—1194 з перервами) 351, 
356

Святослав Ярославич (1027— 
1076) —  к н я з ь  в о л и н ськ и й , 

ч е р н іг ів ськ и й  (1054—1073), в е 

л и ки й  КНЯЗЬ КИЇВСЬКИЙ (1073—
1076) 351 

Сегеда С., ВЧ.-645 
Семенюк О., військ, діяч 659 
Сиваченко М., вч. 641 
Сигізмунд І Старий, вел. князь 

литов. 633 
Сидор О., вч. 634 
Сидор-Габелінда О., вч. 633 
Сидоренко Н.М., вч. 679 
Сидоренко О.І., вч. 679 
Сидоров О., цензор 573 
Симиренко (Семиренко) В., меце

нат 609, 614, 629 
Симиренко С.І., дружина В.Си- 

миренка 629
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Симон Васильович —  див. Пет
люра С.В.

Синицький М., публіцист 529, 
550

Сідак В., вч. 669
Сірий Ю. —  див. Тищенко-Сі- 

рий Ю.
Сірко Іван Дмитрович (між 1605 

і 1610—1680) —  український 
політичний і військовий діяч, 
кошовий отаман Запорозької
Січі 293, 339, 340, 644, 645

Січинський М., політ. діяч 566, 
569

Сіяк М., співачка 531
Скарга Петро (1536—1612) —  

польський теолог, письменник- 
полеміст, проповідник, діяч 
контрреформаційного руху. П о
зитивно ставився до укладання 
унії між католицькою і право
славною церквами. Учасник Бе
рестейського собору 1569 р., 
один із його секретарів, згодом 
видав історичну хроніку собору
464, 558

Скопин-Шуйский М., князь, рос. 
військ. діяч 546

Скоропадський Г.В., громад.-по
літ. діяч 597

Скоропадський Іван Ілліч
(1 6 4 6 —1722) —  полковник
Стародубського полку (1706— 
1708), гетьман Лівобережної 
України (1 7 0 8 -1 7 2 2 ) 312, 313, 
560 о

Скоропис-Иолтуховський О., по
літ. ДІЯЧ 596

Скрипка Т., вч. 575
Сливка Ю., вч. 556, 649
Смаль-Стоцький С., вч., громад, 

діяч 544
Сметона А., литов. громад.-політ., 

держ. діяч 576

Смілянська В., вч. 640 
Смотрицький Мелетій (світське 

ім’я Максим; бл. 1578?— 
1633?) —  український церков
ний і культурний діяч, письмен- 
ник-полеміст, педагог 300  

Смуток П . —  див. Стебииць- 
кий П.

Снегирев И.М., ВЧ. 677 
Снігурський Іван (1784—1847) —  

греко-католицький церковний 
діяч, філантроп і меценат, єпис
коп Перемиський (1818— 
1847). Відновив навчання у ду
ховній семінарії, організував ра
зом з крилошанами І.Лаврівсь- 
ким та І.Могильницьким цінну 
бібліотеку та заснував крило- 
шанську друкарню. Закладав 
разом з І.Могильницьким пара
фіяльні школи, виділяв стипендії 
для студентів 355 

Созанський Іван (1881—1911) —  
український історик, філолог, 
літературознавець, педагог. Ви
пускник Львівського універ
ситету (1902—1907), учень 
М.Грушевського та К.Студин- 
ського. Член Н ТШ . У 1 9 0 5 -  
1906 рр. —  працівник бібліоте
ки Н ТШ . Вчителював у гімна
зіях Львова, Бродів. Автор істо
ричного дослідження “3  минув
шини м. Бродів. Причинки до 
історії міста в XVII в.” 40, 558 

Соловей Д., публіцист 669 
Сологуб-Бокконі І., співачка 531 
Солуха В., священик 562 
Сосновський Р., галиц. правник 

666
София Ивановна —  див. Симире- 

нко С.І.
Сперанський Михайло Михай

лович (1772—1839) —  росій
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ський державний діяч, граф. З  
1796 р. обіймав посади управля
ючого справами при генеральних 
прокурорах Росії, з  1801 р. —  
державний секретар імператора 
Олександра І. Прихильник кон
ституційної монархії. Автор ни
зки проектів державного устрою 
Росії, ініціатор створення Дер
жавної ради (1810), проекту 
звільнення селян (1826). У 
1812—1816 рр. —  у засланні, у 
1819—1821 рр. —  генерал-гу
бернатор Сибіру, уклав план ад
міністративної реформи Сибіру. 
В останні роки життя займався 
кодифікацією державних зако
нів Росії 378

Срезневський Ізмаїл Іванович
(1812—1880) —  філолог-сла- 
віст, палеограф, етнограф, один 
із засновників наукового слов’я
нознавства, академік Петербур
зької А Н . Розробив наукові за
сади слов’янської палеографії, 
опублікував багато пам’яток 
давньоруського письменства, ці
кавився українською старови
ною і фольклором. Зібрані на 
території Харківської, Полтав
ської і Катеринославської губер
ній тексти українських народних 
пісень і дум опублікував у трьох 
збірниках видання “Запорожс- 
кая старина” (1833—1834). Ра
зом з  І.В.Росковшенком вида
вав "Украинский альманах” 
(1831) та "Украинский сбор- 
ник” (1 8 3 8 -1 8 4 1 ) 477, 526, 
677, 692

Сріблянський М. —  див. Шапо- 
вал Микита

Срібний Ф едір (1881—1950) —  
український історик, випускник

Львівського університету (1908). 
Учень М.Грушевського. Дійс
ний член Н Т Ш . У 1920— 
1930-Х рр. викладав у гімназіях 
Станіслава і Львова. Після лік
відації Н Т Ш  працював нау
ковцем у Львівському відділі 
Інституту історії України А Н  
У РСР. Дослідник історії церк
ви в Галичині 40, 558 

Стадіон-Вартгаузен Франц Се- 
рафін (1806—1853) —  авст
рійський державний діяч, граф. 
У 1847—1848 рр. —  намісник 
Галичини, у 1848—1849 рр. —  
міністр внутрішніх справ Авст
рії. Під час революції 1848 р. 
для утримання українського ру
ху в легальних рамках підтриму
вав його представницький полі
тичний орган —  Головну Русь
ку Раду. Тогочасна преса, а 
згодом й історіографія, припису
вали йому інспірацію українсь
кого руху 416, 658 

Старицька- Черняхівська А ,  пись
менниця 529, 635, 663 

Старицький Михайло Петрович 
(1840—1904) —  український 
письменник, театральний і куль
турно-громадський діяч. Член 
київської Старої Громади 295, 
386, 423, 532, 632, 665 

Старков В., вч. 557, 574 
Стародуб А ,  вч. 678 
Старосольський В., військ. діяч 

659
Стасюк Микола Миколайович

(рр. н. і см. невід.) —  україн
ський політичний і кооператив
ний діяч, член РУП та УПСР. 
У 1905—1906 рр. —  організа
тор селянських спілок на Кате- 
ринославщині. У 1908—1912 рр.
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підготував і видав ряд наукових 
досліджень, присвячених проб
лемам економіки й автономного 
устрою України. Один із за
сновників У Ц Р 135 

Стебельськнй В., письменник 559  
Стеблій Ф ., вч. 556, 559, 585 
Стебницький Петро Януарійович 

(Смуток П.; 1862—1923) —  
український громадський діяч, 
письменник, публіцист, голова 
петербурзького осередку ТУП , 
засновник Доброчинного това
риства для видання загальноко
рисних і дешевих книжок 
(1898) та енциклопедії “Укра
инский народ в ero пропілом и 
настоящем” (1914—1915). Спів
працював з  часописами “Киев- 
ская старина”, “Украинская 
жизнь”, Л Н В , газетами “Ра
да”, “Село” тощо VIII, IX , 
262, 623, 658, 668, 688  

Стельмашенко В., вч. 631 
Степанівна О ., військ., громад, ді

ячка 659
Степанківський В., громад, діяч 

566, 569
Степанков В., вч. 631 
Стефаник Василь Семенович

(1871—1936) —  український 
письменник, громадський діяч. 
У 1892—1900 рр. навчався в 
Краківському університеті. Брав 
активну участь у громадсько-по
літичному житті Галичини 386  

Стефанович Ю ., вч. 578  
Стеценко К ., діяч музичн. к-ри

532
Стешенко І., вч., громад, діяч 550 
Стоколос Н ., вч. 592  
Столипін Петро Аркадіиович 

(1 8 6 2 —1911) —  російський 
державний діяч, активний за

хисник самодержавства. Грод
ненський, саратовський губер
натор. З  1906 р. —  міністр 
внутрішніх справ, голова Ради 
міністрів Росії. Проводив анти
українську політику, забороняв 
діяльність товариств, видання 
газет, вшанування пам’яті 
Т.Г.Шевченка. Для вирішення 
земельного питання в Росії про
вів аграрну реформу 240, 390, 
535, 549, 657

Стороженко О., письменник 691 
Стоянов О., видавець 679  
Струве П етро Бернгардович  

(1870—1944) —  російський по
літичний діяч, економіст, філо
соф, публіцист. З  1905 р. —  
член партії кадетів, її ідеолог. 
Депутат II Державної Думи 
Росії. З  1907 р. —  редактор- 
видавець журналу “Русская 
мысль”. Автор численних ви
ступів антиукраїнського спряму
вання. Жовтневий переворот не 
сприйняв, брав активну участь у 
“білому русі” 166, 672  

Струмінський Б., вч. 613 
Студинський Кирило Йосипо

вич (1868—1941) —  українсь
кий літературознавець, педагог, 
громадський діяч. Дійсний член 
(з  1899), голова (1926—1932) 
Н Т Ш , академік ВУАН. У 
1897—1899 рр. —  доцент Ягел- 
лонського, у 1900—1918 рр. та 
1939—1941 рр. —  професор 
Львівського університетів. Д о
слідник давньої української лі
тератури, літературного руху в 
Галичині 185, 552, 640, 678  

Сумароков Олександр Петрович 
(1717—1777) —  російський 
поет. Засновник трагедійного
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жанру в російській літературі. 
Після виходу “Хорева” і “Гам
лета” (1747—1748) виборював 
з М.Ломоносовим право першо
сті в російській літературі. Вихід 
у світ з ініціативи та за участю 
його учнів журналу “Полезное 
увеселение” (1760) засвідчив 
перемогу нового “сумароковсь- 
кого” напряму 441

Сумцов М., вч. XIII, 596, 672
Сусаиін І. (Сусанин И.), селянин

546
Сухий О., ВЧ. 548, 565, 587, 591, 

685
Сушко Олександр (1 8 8 0 — 

1966) —  український історик, 
публіцист, громадський діяч. 
Учень М.Грушевського. Член 
Н Т Ш , заступник секретаря 
Історично - філософічної секції 
Товариства. У 1912—1919 рр. 
проживав у Канаді, редактор 
газети “Канадійський русин”, 
видавець-редактор науково-лі
тературного журналу “Україна” 
(1918—1919). Доцент, викладач 
історії слов’янських народів Чі- 
кагського університету 40, 558

Сушко Р., військ, діяч 659

Тершаковець Михайло (1883— 
1978) —  український літерату
рознавець, шашкевичезнавець, 
педагог. Вищу освіту здобув у 
Львівському та Віденському 
університетах (1902—1907). 
Учень К.Студинського, О.Ко- 
лесси, М.Грушевського, В.Яги- 
ча. Дійсний член Н Т Ш  (з  
1914). Працював викладачем 
Академічної гімназії у Львові 
(1906—1939), доцентом Львів
ського університету (1 9 4 0 —

1941). 1944 р. виїхав до Відня, 
викладав українську мову у Ві
денському університеті (1945— 
1949), де здобув ступінь докто
ра філософії (1948). Від 1949 р. 
у СШ А. Почесний член Інсти
туту- Заповідника М.Шашкеви- 
ча у Вінніпезі (1968), Н Т Ш  у 
Нью-Йорку (1974) 40, 552,
558, 559

Тетеря Павло Іванович (справж. 
Моржковський, Мережковсь- 
кий; р. н. невід.—бл. 1670) —  
гетьман Правобережної Украї
ни. Брав участь у підписанні 
Гадяцького договору 1658 р., 
Слободищенського трактату
1660 р. 291

Тимченко Є., вч. 612, 613, 690 
Тищенко-Сірий Ю. (Лавров П.П., 

Сірий Ю.), видавець, IX, 536, 
571, 573, 620, 622, 625, 626, 
628, 650

Тімірязев —  міністр торгівлі й 
промисловості Росії. У 1910 р. 
подав у відставку 269  

Ткаченко І., вч. 628 
Ткаченко М., політ, діяч 596 
Тобілевнчі, театр, діячі 665 
Тодійчук (Тодийчук) О., вч. VIII, 

XVI, 581, 584, 591, 603, 606, 
623, 624, 626, 633-635, 637, 
638, 645, 654-656

Томашівський Степан Теодоро- 
вич (1875—1930) —  українсь
кий історик, один із провідних 
представників державницької 
школи, політичний діяч і публі
цист. У 1912—1914 рр. —  
доцент Львівського, у 1928— 
1930 рр. —  Краківського уні
верситетів. Дійсний член 
Н Т Ш . Головний організатор 
опозиційного виступу проти
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М.Грушевського в Н Т Ш  у 
1913 р. X ,  134, 181, 185, 189, 
196, 552, 577 , 587 , 602 , 603, 
605, 606 , 6 0 9 , 610  

Топчибаши А ., громад, діяч 5 9 4  
Трегубое О ., священик 5 6 2  
Тредіаковський Василь Кирило- 

вич (1703—1769) —  російсь
кий вчений, поет, перекладач. 
Освіту здобув у Московській 
слов * яно - греко - латинській ака
демії (1723—1725) та універси
теті в Парижі (1727—1729). У 
1733—1759 рр. перебував на 
службі в Петербурзькій А Н . 
Зачинатель нової російської по
езії і наукової мови. Своєю пра
цею “ Новый и краткий способ к 
сложению российских стихов” 
(1735) запровадив принципи і 
перші основи російського вірша. 
З  появою М .Ломоносова підхо
ди В.Тредіаковського відійшли, 
а його поезія вважалася бездар
ною. Високо цінував його твор
чість О.Пушкін 441 

Трильовський К ., військ, діяч 6 5 9  
Трофимук М ., вч. X V  
Трубецькой Євген Миколайович

(1863—1920) ---  російський
князь, філософ, публіцист, гро
мадський діяч. Закінчив юридич
ний факультет Московського 
університету, доктор філософії 
(1897). Професор Київського, з  
1906 р. —  Московського уні
верситетів. Публіцистичні ви
ступи були спрямовані проти 
реакції і революції одночасно. 
Особливо активно виступав 
проти російської революції та її 
ідеології. Один із натхненників 
“Союза мирного обновлення” 
(1906) та засновник його дру

кованого органу “Московский 
еженедельник”. Після Жовтне
вого перевороту виступав проти 
більшовицької влади, відігравав 
значну роль в організаціях пів
дня Росії XIII, 490, 672, 6 8 3  

Труш  І., художник 6 3 4  
Тургенєв Іван Сергійович  

(1818—1883) —  російський 
письменник 116, 124, 5 8 9  

Турій О ., вч. 565, 5 8 7  
Тучапський І., військ, діяч 6 5 9

Уелс Герберт Д ж ордж  (1866— 
1946) —  англійський письмен- 
ник-фантаст 513, 6 8 9  

Українка Леся (справж. Косач 
Лариса Петрівна; Косач-Квіт- 
ка Л.; 1871—1913) —  українсь
ка поетеса 386, 470  

Ульяновський В., вч. 612—614  
Услар Петро Карлович (1816— 

1875) —  російський мовозна
вець, член - кореспондент Петер
бурзької А Н  (1868). Його пра
ці поклали початок науковому 
вивченню кавказької мови 385 

Ушинський Костянтин Дмитро
вич (1824—1871) —  видатний 
російський педагог українського 
походження, один із засновни
ків педагогічної науки в Росії. 
Навчався в Новгород-Сіверсь- 
кій гімназії. Закінчив юридич
ний факультет Московського 
університету (1844). Автор під
ручників для початкового на
вчання “Родное слово”, “Дет- 
ский мир” та фундаментальної 
праці “Человек как предмет во- 
спитания” 384, 457, 651

Ф едак И ., педагог, громад, діячка 
6 6 4
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Федак С., громад.-політ, діяч
665, 666

Федір Павлович —  див. Мату- 
шевський Ф.П.

Федор Алексеевич, рос. цар 645
Федоров, власник київської дру

карні 679
Федорук О., вч. 636, 638
Федорук Я., вч. XVI, 554, 637, 

638
Федюшко-Євшан М. —  див. Єв- 

шан М.
Федькович Юрій (1834—1888) —  

український поет, прозаїк, дра
матург, перекладач, фолькло
рист та громадсько-культурний 
діяч 386

Фіцнерівна-Морозова М., співач
ка 531-532

Флейшіц —  перша жінка-адвокат 
у Петербурзькому окружному 
суді 252

Флобер Гюстав (1821—1880) —  
французький письменник 219

Флюнт Іван —  український істо
рик. Випускник Львівського 
університету. Учень М.Грушев- 
ського. Співпрацював з Н Т Ш , 
наприкінці 1920-х—на початку 
1930-х рр. —  з Комісією істо
рії Західної України Історичної 
секції ВУАН 40, 559

Фотій, константииоп. патріарх 681
Франко Іван Якович (1856— 

1916) —  видатний український 
письменник, вчений, громадсь
кий діяч 185, 288, 289, 386, 
481, 482, 485, 536, 537, 577, 
586, 601, 609, 615, 630, 637, 
679, 680, 681

Ф ранц Иосиф І (1830—1916) —  
цісар Австрії (з  1848), король 
Угорщини (з  1867) 495, 507, 
683, 684, 687

Ханенко М., правобережн. геть
ман 638

Хвіст В., гром. діяч 538 
Хвостов О., рос. держ. діяч 670, 

674
Херасков Михайло Матвійович

(1733—1807) —  російський 
письменник і громадський діяч. 
Представник літературної шко
ли, послідовник О.Сумарокова. 
Директор (1763—1770), кура
тор (1778—1802) Московського 
університету, значно підняв пре
стиж університету, особливу 
увагу приділяв видавничій ді
яльності. Вихід знаменитої збір
ки героїчного епосу “Россиада” 
(1779) приніс славу та визнан
ня незаперечного лідерства в 
російській літературі кінця 
XVIII ст. 441 

Хмарський В., вч. VIII 
Хмельницький Богдан-Зиновій  

Михайлович (1595—1657) —  
гетьман України (1648—1657) 
57, 113, 291, 292, 313, 335, 
336, 339, 353, 361, 362, 364, 
391, 444, 545-546, 554, 648 

Хмельницький Юрій, гетьман 554 
Хотовицький О., публіцист 529

Ципкина Н.ґ бібліограф IX, 618

Чабан М., вч. 674 
Чайківський Микола, вч., педагог 

574
Чайківський Юліан —  українсь

кий літературознавець. Студент 
Львівського університету 
(1905—1907). Працював викла
дачем Станіславської гімназії. 
Член Н Т Ш , з  фондів якого 
отримував допомогу для науко
вих студій 40, 559
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Чайковський А., вч. 589 
Чайковський Петро Ілліч 

(1840—1893) —  російський ком
позитор. Закінчив у 1865 р. Пе
тербурзьку консерваторію. У 
1866—1878 рр. —  професор Мо
сковської консерватори 6, 531 

Черкасенко С., письменник 599 
Чнжевськнй П., громад. діяч 538 
Чнкаленко Є., гром. діяч ЇХ, 

529-531, 535, 540, 547, 603, 
604, 606, 616, 674 

Чобіт Д., вч. 558 „
Чорновол І., вч. 591, 649 
Чубннськнй (Чубннскнй) П., гро

мад. діяч 613 
Чугай Р., вч. 634, 635 
Чупринка Григорій Оврамович 

(1879—1921) —  український 
поет 386  

Чухліб Т., вч. 589 
Чхеїдзе М., рос. і груз. політ, діяч

597, 662, 667

Шамрай Г.С., сестра М.Грушев- 
ського 675 

Шамрай С., вч. 663 
Шаповал Микита (Срібляись- 

кий М.), публіцист, видавець, 
політ, діяч 624

Шараневич Ісидор, історик, гро
мад. діяч 559, 568 

Шахматов Олексій Олександро
вич (1864—1920) —  російсь
кий лінгвіст, дослідник давньо
руських літописів, професор 
Петербурзького університету, 
академік Петербурзької А Н , 
дійсний член HTLLI (з  1909), 
оборонець самостійності україн
ської мови. Зустрічався і листу
вався з  М . Грушевським, висту
пив на захист вченого під час

його арешту 1914 р. 184, 608, 
612, 678

Шашкевич М., письменник, гро
мад. діяч 558, 559 

Шевелів Б., вч. 679,691 
Шевельов Ю., вч. 613 
Шевченко Тарас Г ригорович 

(Шевченко-Грушівський; 1814— 
1861) —  великий український 
національний поет, художник
16, 53, 117, 123, 214, 220, 243, 
255, 257, 271, 273, 280, 293, 
295, 307, 309, 310, 322, 
3 2 4 -3 3 0 , 3 3 3 -3 3 6 , 338, 383, 
386, 399, 400, 423, 440, 441, 
444, 445, 456, 4 7 7 -4 8 0 , 483, 
512, 532, 541, 563, 564, 590, 
591, 616, 617, 618, 620-622, 
624, 625, 631, 640-644, 667, 
668, 671, 688, 691 

Шевченко Ф.П., вч. 631 
Шевченко-Грушівський —  див. 

Шевченко Т.Г.
Шекспір Уільям (1564—1616) ---

англійський драматург і поет
310, 637

Шелухін С., громад, діяч 552 
Шемет В., громад, діяч 538 
Шемшученко Ю., вч. 641 
Ш крібляк * Василь Ю рійович  

(1856—1928) —  український 
народний майстер гуцульського 
різьблення та інкрустації на де
реві, тесляр, представник яво- 
рівської школи різьбярів. Стар
ший син засновника різьбярсь
кого стилю “бахманщина” Юрія 
Шкрібляка. У 1905—1915 рр. 
викладав £  Вижницькій школі 
різьбярів. Його роботи, що екс
понувалися на виставці україн
ських художників та народних 
митців у 1884, 1887, 1894,
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1905, 1912, 1915 рр., були від
значені нагородами, знайшли 
схвальні відгуки мистецтвознав
ців 305

Шкрібляк Микола Ю рійович
(1858—1920) —  український 
народний майстер гуцульського 
орнаментального різьблення та 
інкрустації на дереві. Син 
Ю.І.Шкрібляка. Учень старшо
го брата Василя Шкрібляка. 
Постачав своїми роботами влас
ну збірку М.Грушевського та 
колекцію музею Н Т Ш  305, 
634

Шкрібляк Ф едір —  український 
народний майстер, різьбяр по 
дереву, молодший син Юрія 
Шкрібляка, учень старшого 
брата Василя Шкрібляка 305, 
634

Ш крібляк Ю рій Іванович
(1822—1884) —  український 
народний майстер гуцульського 
різьблення та інкрустації на де
реві, родоначальник родини 
різьбярів. Його вироби експону
валися на виставках у Відні, 
Львові, Коломиї і здобули ви
значне місце у світовому народ
ному мистецтві 305

Шкрібляки, гуцульська родина 
найвизначніших митців-токарів і 
різьбярів X I X —X X  ст. з  
с. Яворів 305, 634, 635

Ш принґер Р . —  див. Реннер 
Карл

Ш раг Ілля Людвигович (1847— 
1919) —  український громадсь
кий і політичний діяч, правник. 
Закінчив екстерном юридичний 
факультет Київського універси
тету. Працював присяжним по
віреним Чернігівського окруж

ного суду (з  1875), головою 
Чернігівського окружного суду 
(з  1917). Депутат І Державної 
Думи Росії. У лютому 1905 р. 
входив до складу делегації, яка 
представляла Кабінету міністрів 
Росії доповідну записку про 
скасування обмежень українсь
кого слова. Один із засновників 
чернігівської “Просвіти”, брав 
активну участь у створенні
ТУП 3 5 2 ,5 3 5 ,5 4 0 ,5 9 4 ,5 9 8 ,  
609

Штюрк К., австр. держ. діяч 685
Шульга Я ,  арх. XV, XVI
Шульгин Яків Миколайович 

(1851—1911) —  український іс
торик, педагог, громадсько- 
культурний діяч. Випускник 
Київського університету, учень 
В.Антоновича і М.Драгомано- 
ва. Член київської Старої Гро
мади, якій пожертвував значну 
частину своєї спадщини. Дійс
ний член Н Т Ш  (з 1899), 
член-засновник Українського 
наукового товариства в Києві. 
Автор праць з історії Лівобереж
ної України X V II-X V III ст. 
Його праця “Очерк Колиивщи- 
ны по неизданным и изданным 
документам 4768 и ближайших 
годов” (1890) вийшла в україн
ському перекладі в “Руській іс
торичній бібліотеці” (1898. —  
Т. 20) 52, 568

Ш ульгін Василь Віталійович
(1878—1976) —  російський 
громадсько - політичний діяч, 
юрист, публіцист. Депутат II і 
IV Державних Дум Росії. У 
1911—1919 рр. (з  перервами) 
видавав газету “Киевлянин”. 
Під час революції був одним із
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діячів “білого руху”. Автор ан
тиукраїнських праць “Украинст- 
вующие и мы”, “Дни” (1927), 
“Годы. Воспоминания бывшего 
члена Государственной Думы” 
(1979), спогадів “Три столиці” 
(1927) X II, 418, 4 5 1 -4 5 3 ,  
658, 659, 669, 670w

Шумлянський И осиф - Іван
(1643—1709) —  український 
церковний діяч. Виховувався 
при дворі польського короля 
Яна III Собеського. У 1667 р. 
призначений єпископом Львів
ським, фактично посів кафедру 
з 1676 р. В 1677 р. призначе
ний адміністратором володінь 
Києво-Печерської лаври. З  
1696 р. —  адміністратор Сучав- 
ської єпархії. 1681 р. прийняв 
віросповідання католицької віри 
483

Шухевич В., вч., культ.-громад, 
діяч 609

Щепанюк М., галиц. церковний 
діяч 666

Щербак М., вч. 589, 678
Щербак Н., вч. 678
Щітківський І., громад, діяч 622
Ю рій II Болеслав Тройденович

(бл. 1306—1340) —  галицько- 
волинський князь (1323—1340). 
Останній представник династії 
Романовичів, після його смерті 
(отруєний в результаті змови 
бояр) Галицько-Волинське кня
зівство перестало існувати як 
незалежне державне утворення 
75

Юркевич Л., політ, діяч, письмен
ник 566, 569

Юшневський О., рос. громад, діяч 
590

Яблоновський Олександр Вале
ріан (1 8 29-1913) —  польсь
кий історик, етнограф. Автор 
праць з історії України “Akade
mia Kijowsko-Mohylańska” (1900), 
“Historia Rusi Południowej do 
upadku Rzeczypospolitej Polskiej” 
(1912). Разом з  А.Павінським 
видав джерельну серію “Źródła 
dziejowe”, де опублікував багато 
архівних матеріалів з історії за
селення, адміністративного поді
лу та господарського життя 
України Х Ѵ І-Х Ѵ ІІІ ст. Член 
Історичного товариства Нестора 
Літописця (з  1892), Краківсь
кої академії наук (з  1894), док
тор Львівського університету (з
1912) , Королівського історично
го товариства в Лондоні (з
1913) 77

ЯворНИЦЬКИЙ Д., ВЧ. 644, 645 
Ягайло (Иогайла, Ягелло, Влади- 

слав II Ягайло; 1348—1434) —  
великий князь литовський 
(1377—1392) і польський ко
роль (1386—1434). Засновник 
династії Ягеллонів 58, 75, 354 

Язловецький Ю рій (Єжи; бл. 
1510—1575) —  польський дер
жавний і військовий діяч. Воє
вода руський (з  1569), великий 
коронний гетьман (з 1574). 
Учасник збройних сутичок із 
татарами та козаками. У 
1570—1572 рр., під час прове
дення першої козацької рефор
ми, за наказом короля Сиґізму- 
нда II Августа, займався скла
данням реєстру козаків, які 
приймалися на службу Речі П о
сполитої 64, 574 

Яковлева Т., вч. 533 
Яковлевнч А ., публіцист 673
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Ямпольська Г.П., громад, діячка 
618, 626

Яната Олександр (1 8 8 8 — 
1938) —  видатний український 
агроном і ботанік, дійсний член
Н Т Ш  та А Н  У РС Р 522, 690 

Янишин Б., вч. 669 
Янів В., вч. 558 
Яримович О., військ, діяч 659 
Ярополк Святославич (940-ві рр.~  

98 0 ) —  великий князь київсь
кий (972  або 973—бл. 978). 
Брат Володимира Святого. 
Старший син Святослава Ігоре- 
вича. Підтримував зв’язки з  
Західною Європою, з  королем 
Оттоном І, прагнув об’єднати 
всю Русь під своєю владою. 
Вбитий з відома брата Володи
мира 344

Ярослав М удрий (бл. 9 7 8 — 
1054) —  визначний державний 
діяч Київської Русі, великий

князь київський з 1019 р. П о
хований у Софійському соборі в 
Києві 74, 351, 354, 404  

Ярошевський Б., публіцист 529 
Ярошенко В., вч. 691 
Ясеницькии Іван (1848—1911) —  

член-засновник Наукового това
риства ім. Шевченка, член Ви
ділу Товариства (від 1903). 
Лісничий за фахом, служив в 
управлінні державних лісів у Га
личині. З  1910 р. —  радник лі
сництва. Належав до дирекції 
Українсько-руської видавничої 
спілки 185

Ясінський Б., бібліограф 551, 573, 
631

Яхненко К., укр. промисловець 
614

Junior —  публіцист, кореспондент 
газети “Русская молва” 163



П О К А Ж Ч И К  Н А З В 1

“Академічна поміч" ( “Руська 
академічна поміч”) —  товари
ство, створене у 1902 р. для 
надання матеріальної допомоги 
українським студентам. У 
1902—1921 рр. діяло під на
звою “Руська академічна по
міч”. У 1921 р. змінило назву 
на “Українська академічна по
міч”. М.Грушевський був спо- 
могаючим членом товариства, 
у 1905 р. обраний його кура
тором 171

“Биржевы е ведомости” —  по
пулярна газета, видавалася в 
Петербурзі у 1894—1917 рр. 
ранковими та вечірніми випус
ками (друге видання, перше 
виходило у 1864—1882 рр.). 
Засновник та видавець —  
С.Проппер. Певного політич
ного спрямування не мала, 
пристосовувалася до тих чи 
інших популярних напрямів, 
після 1905 р. підтримувала то 
кадетів, то октябристів 423, 
433

“Былое” —  громадсько-політич
ний і науковий щомісячний 
журнал. Виходив у 1906— 
1907 рр. у Петербурзі за ре
дакціє ю В . Б огучарського,

П.Щ оголєва, В.Бурцева. Ви
світлював історію революцій
ного руху в Росії, друкував іс
торичні матеріали, зокрема про 
Україну: Кирило-Мефодіївсь- 
ке товариство, заборону царсь
кою цензурою “Кобзаря”, ме
муари та епістолярні джерела. 
Відновлене видання виходило 
у 1 9 1 7 -1 9 2 6  рр. 118

“Вестник Европы ” —  щомі
сячний історико - політичний та 
літературний журнал, виходив 
у Петербурзі в 1866—1918 рр. 
У 1866—1908 рр. журнал ви
давав та редагував М.Стасю- 
левич, у 1908—1916 рр. —  ви
давець. М.Ковалевський, редак
тор К.Арсеньєв, з  1916 р. —  
видавець Д.Овсяніко-Куліков- 
ський, редактор Д.Грімм. 
Друкував праці з  філософії, іс
торії, економіки, права, твори 
російських письменників. Мав 
чітку західноєвропейську оріє
нтацію, підтримував політичні 
програми октябристів та каде
тів 9 , 147

“ Вечернее время” —  щоденна 
російська вечірня газета, за
снована О.С.Суворіним. Ви

1 До покажчика увійшли назви періодичних та серійних видань, 
видавництв, наукових інституцій і товариств, про які згадується в працях 
М.Грушевського.



742 ПОКАЖЧИК НАЗВ

ходила у Петрограді в 1911— 
1918 рр. 508

“Голос Р уси” —  щоденна полі
тична, економічна та літера
турна газета. Виходила в П ет
рограді у 1914—1916 рр. 475

“Д іло” —  провідна і багато ро
ків єдина щоденна українська 
газета в Галичині. Виходила у 
Львові у 1 8 8 0 —1939 рр. 
Заснована В.Барвінським. Р е
дактори: М .Коссак, В.Барвін- 
ський, І.Белей, Л.Цегельсь- 
кий, В.Бачинський, В.Паней- 
ко та ін. Проводила ідеологію 
народовської течії в українсь
кому суспільно - політичному 
русі Галичини, відстоювала по
літику Української національ
но - демократичної партії. Впро
довж 1897—1910 рр. М.Гру- 
шевський видрукував на 
сторінках газети низку сус
пільно-політичних праць. П іс
ля публікації серії критичних 
статей на збірку вченого “Н а
ша політика” (1911) відійшов 
від співпраці з  газетою 39, 
58, 84 , 190, 483

“Д ніпрові хвилі” —  ілюстро
ваний тижневик. Виходив у 
1910—1914 рр. у Катерино
славі. Редактори —  К .Є . Ко- 
тов та Є.Павловська, видавці 
К.Є.Котов і М.Богуславський. 
Фактичними редакторами були 
Д.Дорошенко (1910—1913) та 
В.Біднов (1914). З  виданням 
співпрацювали видатні вчені —  
Д.Яворницький, А.Синявсь-

кий, А.Кащенко, І.Труба та 
ін. Часопис широко висвітлю
вав літературно-мистецьке та 
культурне життя Катерино- 
славщини, діяльність місцевої 
“Просвіти” 167

“Етнографічний збірник” —
серійне видання Наукового то
вариства імені Т.Шевченка (з  
1898 р. —  Етнографічної ко
місії Н Т Ш ). Перші два томи 
вийшли за редакцією М.Гру- 
шевського, наступні —  за ре
дакцією І.Франка, В.Гнатюка, 
Ф . Колесси, С .Людкевича.
Протягом 1895—1929 рр. ви
йшло 40  томів. Друкувалися 
етнографічні й фольклорні ма
теріали, зібрані переважно на 
західноукраїнських землях. У  
кожному окремому томі вмі
щувалися матеріали, об’єднані 
тематично, переважно твори 
одного жанру ( “Колядки й 
щедрівки”, “Народні оповідан
ня про опришків”, “Галицько- 
руські народні приповідки ”, 
“ Галицько-руські народні ме-

.« »  и т /   ̂ w п « п
ЛОД11 , ІХОЛОМИИКИ , 1 Іохо-
ронні голосіння”). В деяких 
томах фольклорний та етногра
фічний матеріал був згрупова
ний за регіональною ознакою 
( “Народні пісні з  Галицької 
Лемківщини”, “ Етнографічні
матеріали з Угорської Руси”) 
193, 483 , 4 8 4

“Ж ерела до історії України- 
Руси” —  видання Археогра
фічної комісії Н Т Ш . Впро
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довж 1895—1913 рр. вийшло 
11 томів (1—8, 12, 16, 22). 
Містили описи королівщини в 
землях Руських X V I ст. (за  
редакцією М .Г рушевського), 
матеріали до історії Галичини 
(зібрані і впорядковані С .Т о- 
машівським), матеріали до іс
торії української козаччини 
(зібрані і впорядковані І.Кри- 
п’якевичем та М .Кордубою), 
“Дневник” Якова Марковича
193

“Записки Наукового товарист
ва імені Ш евченка’9 ( “З а 
писки” ) —  головне періодич
не видання Наукового товари
ства імені Шевченка. Виняткову 
роль в організації “Записок”, 
підготовці та редагуванні пер
ших 4-х  томів відіграв О .К о- 
ниський (офіційні упорядники 
Ю . Целевич, О . Барвінський). 
Упродовж 1892—1937 рр. у 
Львові вийшло 155 томів. З а  
редакцією М . Грушевського у
1895—1913 рр. вийшло 110 то
мів (5 —9 8 , 101—116; томи 
9 9 —100 пропущені). Після 
ліквідації Товариства видання 
продовжувалося на еміграції. 
Від 1990 р. відновлене в 
Україні (з  т. 221). Повна біб
ліографія “Записок” (тт. 1— 
24 0  за 1892—2 000  рр.) ви
йшла 2003 р. у Львові 40, 
53, 186, 192, 193, 277, 484 , 
485

“Записки Українського науко
вого товариства в К иїві” —
науковий орган однойменного

товариства. Виходили в Києві 
у 1908—1913 рр. (11 книг) під 
загальною редакцією М . Гру
шевського, відповідальний ре
дактор К.Михальчук. Від  
1924 р. відновлені як орган 
Історичної секції ВУ А Н  і ви
ходили тематичними та пері
одичними збірниками 53, 135

“З а с ів ” —  український народ
ний ілюстрований тижневик. 
Виходив у 1911—1912 рр. у 
Києві як наступник газети 
“Село”, зберігаючи концепцію, 
програму, тематичну струк
туру, зміст та авторський ко
лектив попередниці. Перше 
число “Засіву” вийшло 4 бе
резня 1911 р. Редактори- 
видавці —  В.Товстоніс (1911), 
О.Степаненко (1912), редак
ційно - адміністративну роботу 
вів Ю.Тищенко-Сірий. Окрім 
художніх творів, численних 
ілюстрацій, традиційних руб
рик з  українського життя та 
світових новин багато місця 
відводилося інформації про 
видання нових українських 
книг, подіям із вшанування 
пам’яті діячів національної 
літератури, науки і культури. 
Фінансову підтримку газеті 
надавав відомий український 
меценат В.Симиренко. Припи
нила своє існування через 
постійні цензурні й адмініст
ративні утиски. Останній но
мер вийшов 24  серпня 1912 р. 
280 , 282 , 287

“Зб ір н и к  історично-ф ільосо- 
фічної секції” —  серійне ви
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дання Наукового товариства 
імені Шевченка. Впродовж  
1 898—1934 рр. вийшло 17 то
мів. Основне видання збірни
ка —  “Історія України-Руси” 
М.Грушевського. У перших 
14 томах “Збірника” (1 8 9 8 — 
1913 рр.) побачили світ 1—8  
(ч. 1) томи цієї фундаменталь
ної праці. У 15—17 тт. (1914, 
1 9 2 7 ,1 9 3 4 ) —  праці Б.Барвін- 
ського, О.Новицького, М.Ш ле- 
мкевича 178, 193—195

“ К ам інярі” —  двотижневик, 
орган Вільної організації укра
їнського вчительства на Буко
вині. Виходив у Чернівцях у 
1908—1914 рр. (ред. О.Івани- 
цький, І.Карбулицький) та у 
1921—1922 р. (ред. І.Даниле- 
вич) 72

“Киевлянин” —  щоденна росій
ська літературна* і» політична 
монархічна газета. Виходила в 
Києві у 1864—1917 рр. й у 
1919 р. Засновник і редак
тор —  В.Я.Ш ульгін (1 8 6 4 — 
1878), його наступники —  
Д .І.П іхно (1 8 7 8 -1 9 1 1 ) ,  
В.В.Ш ульгін (1 9 1 1 -1 9 1 9 )  
418, 433, 451, 453

“Киевская мысль” —  щоденна 
газета ліберального напряму, 
виходила в Києві у 1906— 
1918 рр. Мала щотижневий 
ілюстрований додаток. Видав
ці: Л.Рахат, Р.Лубковський. 
У донесеннях Київського гу
бернського жандармського уп
равління про український рух 
зазначалося: “И з двух круп

них газет, издающихся в Киє
ве, одна —  «Киевская мысль» 
с ежедневным тиражем в 55 
тысяч, сочувствует украин
цами На сторінках газети бу
ло видрукувано декілька суспі
льно-політичних статей
М . Грушевського 428

“ Киевская старина” —  щомі
сячний історико-етнографічний 
та літературно-художній часо
пис, виходив у Києві в 1882— 
1906 рр. російською мовою. 
Орган Історичного товариства 
Нестора Літописця, згодом —  
неофіційний орган Київської 
громади. Засновники: Ф .Л е- 
бединцев (перший видавець і 
редактор), О.Лазаревський, 
В .Антонович, П  .Житецький. 
Єдиний часопис кінця 
X IX  ст., де друкувалися праці 
з  українознавства, статті з  іс
торії, археології, «етнографії, лі
тератури України. Головними 
редакторами були О.Лашке- 
вич, Є.Ківліцький, В.Наумен- 
ко. У 1907 р. продовжувався 
як україномовне видання під 
назвою “Україна”. На сторін
ках журналу видрукував ряд 
історичних праць М.Грушевсь- 
кий 38, 483

Київська археографічна комі
сія (Тимчасова комісія для 
розбору давніх актів) —
перша загальноукраїнська ін
ституція, заснована в 1843 р. 
при канцелярії київського, по
дільського і волинського гене
рал-губернатора з  метою вияв
лення, збирання, вивчення та



ПОКАЖЧИК НАЗВ 745

публікації джерел з  історії 
України. Стала провідним нау
ковим осередком істориків 
Наддніпрянської України. З і 
брані документи започаткували 
Київський центральний архів 
давніх актів. Основними ви
даннями комісії були “Памят
ники...” (4  томи, 1845—1859) 
та “Архив Ю го-Западной  
России” (8  частин, 35 томів, 
1859—1914). У роботі комісії 
активну участь брали М .Вла
димирський - Буданов, М .Дов- 
нар-Запольський, М.Іванішев, 
В.Іконніков, І.Каманін, М .К о
стомаров , О  .Лазаревський,
О.Левицький та ін. У 1921 р. 
об’єднана з  Археографічною 
комісією В У А Н  56  

“Книжная летопись” —  бібліо
графічний журнал, видання 
Головного управління в спра
вах друку. Перший номер ви
йшов у липні 1907 р. в Петер
бурзі. З  1920 р. (№  33) ви
давався в Москві. Містила 
відомості про нові книги, а та
кож списки вилучених з  про
дажу та знищених видань 195 

“Колокол” —  щоденна суспіль
но-політична, літературна, цер
ковна газета. Виходила в П е
тербурзі у 1905—1916 рр. 
Видавець —  В.Скворцов. 
Один із друкованих органів 
чорносотенної організації “Со
юз Михайла Архангела” 475  

К райовий шкільний сою з 
(Ш кільний сою з) —  громад
ська установа, заснована 1910 р.

25  М. Грушевський, т. З

у Львові з  представників укра
їнських товариств та партій 
для керівництва приватним 
шкільництвом у Галичині. Го
лова —  М.Грушевський, зго
дом —  І.Кивелюк. Співпра
цював з  освітніми товариства
ми Галичини: Українським
педагогічним товариством та 
Учительською громадою. При
пинив діяльність з  початком 
Першої світової війни 79

“Кубанские областные ведомо- 
ста” —  газета, виходила у  
Катеринодарі в 1871—1917 рр. 
Продовжила попередні видан
ня: “Кубанские войсковые ве- 
домости” (1 8 6 3 —1 870) та 
“Кубанские ведомости” (1871). 
Редактори: Є.Фельцин, В.Ски- 
дан, Л.Мельников, С .Руден- 
ко, Л.Соколов, О.Мураневич. 
Д о 1902 р. за своїм спряму
ванням була близькою до  
“Русских ведомостей”, з  1902 р. 
і до кінця видання мала чорно
сотенний характер. Містила рі
зноманітний матеріал з  історії 
та суспільно-політичного жит
тя краю 475

“Курьер новый” —  петроград
ський часопис 4 9 4

“Летопись” —  щомісячний лі
тературний, науковий і полі
тичний журнал. Видавався у 
Петрограді з  грудня 1915 р. по 
грудень 1917 р. Заснований 
О .М . Горьким. Журнал ак
тивно виступав проти імперіа
лістичної війни, шовінізму 
4 6 2
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“Л ітературно-науковий віст- 
ник” —  літературно-мистець
кий, науковий та суспільно-по
літичний щомісячний журнал, 
що виходив у Львові (1 8 9 8 — 
1906, 1922—1932) та в Києві 
(1 9 0 7 -1 9 1 4 , 1 9 1 7 -1 9 1 9 ). З а 
снований з  ініціативи М.Гру- 
шевського як продовження 
журналу “Зоря” та редагова
ного І. Франком журналу 
“Житє і слово” 9, 10, 44 , 54, 
60 , 61, 134, 135, 167, 180, 
181, 184, 284 , 290 , 308, 399 , 
420 , 435, 483 , 48 4 , 4 9 8

“М аяк” —  українська популяр
на щотижнева літературно- 
громадська газета для селянсь
кої та робітничої інтелігенції. 
Виходила в Києві у 1912— 
1914 рр. (2 8  чисел). Офіцій
ний редактор —  З .М .Ш ев 
ченко. Друкувалися матеріали 
про кооперативне та громадсь
ке життя, твори українських 
письменників. Часопис зазна
вав постійних цензурних та ад
міністративних репресій, за
критий з  початком Першої сві
тової війни 435

М осковское общество истории 
и древностей российских
(Общество истории и древнос
тей российских при Москов- 
ском университете; Московсь
ке історичне товариство) —  
перше наукове історичне това
риство в Росії, засноване в 
1804 р. при Московському 
університеті з  метою вивчення 
та видання документів з  росій

ської історії, насамперед літо
писів та давніх актів. О б ’єдну
вало архівістів, археографів, іс
ториків. Видавало періодичні 
збірники: “Русские достопа
мятности”, “Записки и тру
ды”, “Русский исторический 
сборник”, “Чтения О И Д Р ”, 
“Временник О И Д Р ”, на сто
рінках яких було видрукувано 
низку документів з  історії 
України. Діяльність продовжу
валася до 1918 р., офіційно бу
ло закрите у 1929 р. 317

“Н ароды  и области” —  щомі
сячний журнал, орган Товари
ства єднання народностей Р о 
сії. Засновник та фактичний 
редактор заступник товариства 
В.Обнінського. Виходив у 
Москві в 1914 р. (8  номерів). 
Містив статті з  національного 
питання, історії, етнографії, 
побуту недержавних народів 
Російської імперії, хроніку, 
бібліографію. У виданні брали 
участь видатні вчені та гро
мадські діячі. На його сторін
ках опубліковано чимало мате
ріалів з  українського питання. 
Перше число журналу відкри
ла стаття М . Г рушевського 
“Очередной вопрос” 206 , 209

Н аукове товариство імені 
Ш евченка (Наукове товарис
тво, Товариство, Товариство 
імені Шевченка, Товариство 
Шевченка, Шевченківське то
вариство) —  громадська орга
нізація у Львові, створена в 
1892 р. на базі Товариства
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імені Шевченка, заснованого в 
1873 р. як літературне з ініці
ативи О.Кониського та інших 
українських діячів. У Н Т Ш  
діяло три секції —  історико- 
філософічна, філологічна і ма
тематично - природничо - лікар - 
ська, до складу яких входила 
низка комісій. Видавало пе
ріодичні та серійні видання. 
У 1 8 9 7 —1913 рр. головою 
Н Т Ш  був МХрушевський. 
Після ліквідації Товариства на 
початку січня 1940 р. продов
жувало діяти на еміграції, від
новлене в Україні 1989  р. 
2 0 - 2 2 ,  3 9 - 4 1 ,  32, 59, 60 , 
1 7 5 -1 9 9 , 229 , 277, 322, 370, 
4 8 3 - 4 8 5

“О снова” —  журнал, “вісник 
письменства, науки і громадсь
кого життя”. Виходив в Одесі 
у 1915 р. замість забороненого 
“Літературно-наукового віст- 
ника”. О дне з  небагатьох 
українських видань Наддніп
рянської України в роки П ер
шої світової війни. Редак
тор —  А.Ніковський. Вийшло 
З книги. Закритий російською 
військовою цензурою на по
чатку 1916 р. 473

“О снова” —  український гро
мадсько-політичний і літера
турно-мистецький щомісячний 
журнал, що виходив у Петер
бурзі в 1861—1862 рр. З а 
сновниками журналу були 
В.Білозерський (головний ре
дактор), П.Куліш, М .Косто- 
маров 310, 4 8 0

“ О бщ ественная польза” —
книговидавниче товариство 
просвітницького напряму, за
сноване в 1859 р. у Петербур
зі. Видавало російську приро
дознавчу й технічну літературу, 
твори російських письменників, 
світову класику, історичні пра
ці, підручники. Існувало понад 
50 років 147

“Памятники” —  видання Тим
часової комісії для розбору 
давніх актів (тт. 1—4; 1845, 
1846, 1852, 1859). У виданні 
опубліковано документи Луць
кого хрестоздвиженського 
братства, акти, листи, грамоти, 
універсали доби Богдана 
Хмельницького, інші докумен
ти X V —XV III ст. Частину 
видрукуваних матеріалів надав 
К.Свідзінський. У 1848 р. ви
йшло друге (виправлене) ви
дання першого тому. У 1898 р. 
за редакцією О.Левицького 
були перевидані перші три то
ми з  доповненнями та іменним 
і географічним покажчиками
56

“Письмо з  П росвіти” —  попу
лярний орган товариства 
“Просвіта” у Львові. Заснова
ний у 1877 р. як літературно- 
науковий місячник (до 1879 р. 
редактори О.Патрицький і 
А.Вахнянин). У 1893—1894 рр. 
виходив під назвою “Читаль
ня”, у 1 8 9 4 -1 8 9 6  рр. —  
“Читальня—Письмо з  Просві
ти” за редакцією К.Паньківсь- 
кого. Відновив первісну назву і
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ВИХОДИВ ЯК МІСЯЧНИК (1907— 
1908) та двотижневик (1 9 0 9 — 
1916; 1921—1922) за редак
цією Я.Веселовського, Є.Озар- 
кевича, Ю.Балицького 84

"П рапор” —  орган народного 
вчительства Галичини, виходив 
у 1908—1912 рр. спочатку у 
Львові (редактор Л.Лотоць- 
кий), невдовзі —  в Коломиї 
(редактори І.Петришин, П.Буц- 
манюк) 72

"П ромінь” —  тижневик літера
тури, мистецтва і громадського 
життя. Виходив у Москві з  
листопада 1916 р. по березень 
1917 р. з  ініціативи М.Гру- 
шевського. Офіційний вида- 
вець-редактор —  Л.Г.Соло- 
губ. Редактор —  В .Винничен
ко. Серед співробітників ---
О.Лотоцький, О.Олесь, О.Са- 
ліковський, П  .Стебницький, 
Г.Чупринка, Д.Дорошенко 522

"Просвіта” —  назва культурно- 
освітнього громадського това
риства, що мало за мету поши
рення освіти і національної сві
домості серед народу. Перша 
“Просвіта” заснована в 1868 р. 
у Львові заходами народовців, 
її першим головою був А.Вах- 
нянин. Н а початку X X  ст. 
широка мережа “Просвіт” бу
ла створена на Наддніпрянсь
кій Україні (Києві, Катерино
славі, Кам’янці-Подільському, 
Чернігові та ін.), їх діяльність 
перебувала під постійним на
глядом жандармських органів 
47, 84 , 85, 186, 244 , 254, 
2 8 6 , 352, 3 6 9 , 398 , 436 , 473

"Рада” —  українська щоденна 
політична, економічна і літе
ратурна газета ліберального 
напряму. Виходила в Києві з 
15.09.1906 р. по 20.07.1914 р. 
Видавець —  Є.Чикаленко. 
Часопис продовжив забороне
ну царською адміністрацією га
зету “Громадська думка”. Р е
дактори: Ф . Матушевський,
М . Павловський, А . Ніковсь- 
кий. З  кінця 1906 р. —  впро
довж 1907 р. фактичним шеф- 
редактором газети був М.Гру- 
шевський. Концепцію видання 
вчений подав у статті “Наша 
газета” (1907. —  1 січня. —  
№  1). Упродовж 1907 р. 
М.Грушевський видрукував на 
її сторінках 16 публіцистичних 
праць. У 1908 р. після розпо
всюдження серед передплатни
ків “Історії України-Русі” 
М.Аркаса та публікації схва
льних відгуків на це видання 
М . Грушевський відійшов від 
співпраці з  газетою 10, 35, 
52, 182, 213, 435, 4 9 8

Рада шкільна крайова ("Р ада  
школьна” ) —  вищий конт
рольний і виконавчий орган 
управління народними загаль
ними та спеціальними середні
ми школами в Галичині. Утво
рена в 1867 р. на базі шкіль
ної секції V  департаменту 
Галицького намісництва. П ід
лягала Міністерству віроспові
дань і освіти. Продовжувала 
свою діяльність до 1921 р., ко
ли польський уряд реорганізу
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вав її в Кураторію львівського 
шкільного округу 95, 393

“Р ечь” —  щоденна російська 
газета, центральний орган пар
тії кадетів. Виходила в Петер
бурзі в 1906—1917 рр. Ф ак
тичні редактори —  І.В.Гессен, 
П.М.Мілюков 25, 4 0 9 , 451, 
472

“Рідний край” —  часопис полі
тичний, економічний, літера
турний і науковий, що виходив 
у Полтаві (1905—1907), Киє
ві ( 1 9 0 7 -1 9 1 4 ) ,  Гадячі 
(1915—1916; російською мо
вою). Ініціатором, першим ви
давцем і редактором був 
М.Дмитрієв, співредактори —  
П.Рудченко (Панас Мирний) 
і Г.Коваленко; після перене
сення до Києва —  Олена 
Пчілка 10

“Рілля” —  український хлібо
робський кооперативний ілю
стрований часопис, видавався 
у Києві з'листопада 1910 р. по 
січень 1915 р. та в 1917 р. О д 
не з  перших фахових українсь
ких видань науково-популяр
ного характеру. У 1917 р. ви
давався як орган товариства 
“Український агроном”. С е
ред редакторів і видавців —  
Є . Архипенко, А.Терниченко, 
І.Прихоженко, К.Осьмак 43 6

“ Русская молва” —  щоденна 
прогресивна позапартійна газе
та. Виходила в Петербурзі в 
1912-1913  рр. 163

“Русская мысль” —  щомісяч
ний літературний та політич
ний журнал. Виходив у Моск

ві в 1880—1918 рр. Заснова
ний В.Лавровим. Д о  1905 р. 
відстоював слов’янофільські 
засади, з  1905 р. —  лібераль
но-демократичного спрямуван
ня, орган кадетської партії. 
Редактори (до  1905 р.):
С .Ю р’єв, В.Лавров, В.Голь- 
цев, М .Ремезов, у 1905— 
1918 рр. —  П.Б.Струве 461

“Русские ведомости” —  полі
тична та економічна, одна з  
найбільших російських газет. 
Виходила в Москві в 1863— 
1918 рр. З  1870-х рр. —  ор
ган ліберальної інтелігенції, з  
1905 р. —  партії кадетів. Н а  
її сторінках у 1916 р. видруку
вав декілька публіцистичних 
праць М.Грушевський 25, 
435, 456 , 4 6 6 , 48 7 , 4 9 9 , 500, 
502, 504 , 5 0 6 - 5 0 8 ,  510

“Русское слово” —  щоденна 
політична, громадська, еконо
мічна та літературна газета. 
Виходила в Москві у 1895— 
1917 рр. Редактори - видавці —  
ААлександров, І.Ситін, Є.Ки- 
сельов. Помірковано-лібераль
ного напряму, близького до 
кадетів. Закрита після жовтне
вого перевороту. У січні—чер
вні 1918 р. виходила під назва
ми “Новое слово”, “Наше сло
во” 434 , 4 9 0

“Руська історична бібліотека” 
( “ Історична бібліотека” ) —
неперіодичне видання, запо
чатковане з  метою популяри
зації серед людності Галичини 
монографій з  історії України 
(В.Антоновича, М.Костомаро
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ва, Я .Шульгина та ін.) в укра
їнських перекладах. У 1883—
1892 рр. виходила в Тернополі,
1893 р. —  у Львові за редак
цією О.Барвінського. У  
1894—1904 рр. —  видання іс
торично - філософічної секції 
Н Т Ш . Загалом вийшло 24  
томи 52, 54

Руське педагогічне товарист
во —  громадська освітньо-ви
ховна організація, заснована 
1881 р. у Львові. Займалося 
заснуванням українських за
гальноосвітніх та професійних 
шкіл, дитячих садків, видан
ням педагогічних журналів, 
шкільних підручників та посіб
ників. Ініціювало організацію 
приватного шкільництва. Діяло 
спочатку в Галичині, а згодом 
і на Волині. У 1912 р. на під
ставі зміненого статуту при
йняло назву Українське педа
гогічне товариство. Провідни
ми діячами товариства до 1918 р. 
були А.Яновський (перший 
голова ), О . Барвінський,
Т.Войнаровський, В.Шухевич. 
У 1926—1939 рр. діяло під на
звою Українське педагогічне 
товариство мРідна школа” 72

“Світло* —  перший на підро
сійській Україні педагогічний 
журнал для сім’ї і школи. Ви
ходив у Києві в 1910— 
1914 рр. (3 6  чисел). Ініціатор 
видання і перший редактор —  
народний учитель Г.Шерстюк, 
після його смерті (1911 р.) ви
давцем і відповідальним редак

тором стала його дружина 
Л.Ш ерстюк. Друкував статті 
педагогічно-методичного ха
рактеру, відомості про стан 
освіти в Україні 435  

“Село" —  українська народна 
ілюстрована газета для селян і 
робітників, виходила щотижня 
у Києві в 1909—1911 рр. З а 
снована з  ініціативи М.Гру- 
шевського (фактичний редак
тор) та організаційними захо
дами видавця Ю .Тищенка- 
Сірого. Офіційні редактори- 
видавці: Г.Ямпольська, І.Ма- 
лич, В.Товстоніс, оформлення 
заголовка з  мальованою за
ставкою худ. І.Бурячка. П ер
ше число газети вийшло 
9 вересня 1909 р. Серед ак
тивних співробітників: М.Гру- 
шевський (опублікував 8 4  
статті), М.Гехтер, М.Залізняк, 
В. Дорошенко, Ю .Т  ищенко- 
Сірий, П.Стебницький, М .Ш а- 
повал. На сторінках газети 
друкувалися твори В.Винни- 
ченка, О.Кобилянської, Л.Мар- 
товича, О .О леся, В .С те- 
фаника, А.Тесленка, Г.Чуп- 
ринки, С.Черкасенка. Широко 
висвітлювалися сільськогоспо
дарські та кооперативні нови
ни, регулярно вміщувала рек
ламу відомих українських ча
сописів, книгарень. Закрита в 
лютому 1911 р. внаслідок цен
зурних та адміністративних 
утисків. Всього вийшло 76  но
мерів газети (1909 р. —  №  1— 
17; 1910 р. —  №  1 -
50; 1911 р. —  №  1 - 9 )  182,
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257, 260, 280, 282, 290, 308, 
320, 345, 356, 381, 399

“Січ” — культурно-просвітни
цькі організації українських 
студентів, що діяли в другій 
пол. X IX  ст.—першій пол. 
X X  ст. у західноукраїнських 
землях та Австрії. Перше то
вариство виникло та діяло у 
Львові в 1861—1863 рр. У 
січні 1868 р. у Відні було за
сноване нове товариство “Січ”, 
першим головою якого став 
А.Вахнянин, згодом — 
Ю.Целевич, І.Пулюй, О.Тер- 
лецький, І.Горбачевський, 
М . Корду ба, В. Старосольсь - 
кий, О.Бачинський. Віденська 
“Січ” набула значення всеук
раїнського центру культурно- 
політичного життя, активно 
підтримувала боротьбу за від
криття українського універси
тету у Львові, в роки Першої 
світової війни допомагала в ді
яльності Союзу визволення 
України. У 1917 р. розпущена, 
відновлена на поч. 1920-х рр. 
Припинила діяльність у 
1947 р. З  1902 по 1923 р. 
студентське товариство “Січ” 
діяло в Чернівцях 47, 62

“Современный мир” — щомі
сячний літературний і науково- 
популярний журнал для юнац
тва та самоосвіти. Виходив у 
Петербурзі в 1892—1917 рр. 
488

“Сокіл” — перше українське 
фізкультурно-спортивне та 
протипожежне товариство. 
Створене 1894 р. у Львові за

ходами В.Нагірного і В.Лав- 
рівського. Львівське товарист
во стало центральним у Схід
ній Галичині. Його осередки 
виникали в багатьох містах Га
личини й Буковини, на 1914 р. 
974 осередки об’єднували бл. 
33 тис. членів. Товариство 
проводило активну видавничу 
діяльність, мало періодичні ви
дання 7

“Спутник беженца, квартиро
нанимателя и трудящегося” 
( “Спутник беженца” ) — до
відкова газета, виходила в 
1915 р. у Москві тричі на 
тиждень. Заснована Москов
ським товариством допомоги 
біженцям. Загалом вийшло 7 
чисел 443

“Сіудії з  поля суспільних наук 
і статистики” — видання 
Статистичної комісії Н Т Ш . 
Упродовж 1909—1938 рр. ВИ

ЙШЛО 5 томів: перші два
(1909—1910) за редакцією 
М . Г рушевського, третій — 
В.Охримовича. Після Першої 
світової війни відновлена комі
сія випустила два томи
(1927-1929, 1938) за редак
цією М.Кордуби та Є.Храп- 
ливого. Друкувалися статисти
чні дослідження території 
України, її населення і суспіль
ного життя 134

"Украинская жизнь” — науко
во-літературний і громадсько- 
політичний журнал. Виходив 
щомісяця у 1912—1917 рр. у 
Москві російською мовою.
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Видавець — Я.Шеремецін- 
ський. Редактори — О.Са- 
ликовський і С. Петлюра.
Вважався неофіційним друко
ваним органом Товариства ук
раїнських поступовців (ТУП ). 
З  редакцією співпрацювали 
відомі громадсько-політичні 
діячі, науковці й письменники: 
М.Грушевський, В.Винничен
ко, А.Ніковський, С.Єфремов, 
М.Могилянський, О . і С.Ру- 
сови, Д.Донцов, В.Садов- 
ський, О.Лотоцький, В.Ли- 
пинський 163, 428, 433, 434, 
436, 456, 475, 498, 509

“ Украинский вестник” — пер
ший на Україні літературно- 
мистецький, науковий і гро
мадсько-політичний щомісяч
ний журнал. Виходив з 
ініціативи І.Срезневського при 
Харківському університеті в 
1816—1819 рр. Видавці — 
Євфимій Філомафітський, Ро
зумник Гонорський та Григо
рій Квітка. Активно співпра
цював з журналом П.Гулак- 
Артемовський, вперше в 
1818—1819 рр. на сторінках 
часопису було опубліковано 
низку його творів українською 
мовою 440

“ Украинский вестник” — гро
мадсько-політичний та еконо
мічний тижневик, неофіційний 
орган української парламентсь
кої фракції І Державної Думи 
Росії. Виходив з  21 травня по 
7 вересня 1906 р. (14 чисел) у 
Петербурзі російською мовою. 
Видавець — Н.Лотоцька, ре

дактор — М.Славінський. 
Найближчу участь у виданні 
брали Д.Овсянико-Куликовсь- 
кий, О.Русов та М.Грушевсь
кий, який видрукував на сторі
нках часопису низку публіцис
тичних праць 12, 486 

“Україна” — українознавчий 
науковий часопис. Виходив у 
Києві в 1907 р. за редакцією 
В.Науменка (4 томи у 12 кни
гах) як продовження “Киев- 
ской старины”; у 1914— 
1930 рр. (з перервами у 1915— 
1916 і 1919-1923) — науко
вий тримісячник українознав
ства, періодичний орган Укра
їнського наукового товариства 
в Києві (1914—1918), з 
1924 р. — Історичної секції 
ВУАН. Упродовж 1914— 
1930 рр. під загальною 
редакцією М . Г рушевського
вийшло 46 книг 435 

Українське наукове товариство 
у Києві — громадське науко
ве товариство. Засноване на
прикінці 1906 р. з  ініціативи 
М.Грушевського і групи київ
ських громадівців за зразком 
Наукового товариства імені 
Шевченка у Львові. Голова — 
М . Г рушевський. Видавало 
"Записки У Н Т ”, "Збірники” 
секцій, українознавчий часопис 
“Україна”. 1921 р. включене 
до складу ВУАН 38, 369 

“ Українсько-руська видавнича 
спілка” (Видавнича спілка, 
Спілка) — громадська видав
нича організація, заснована у 
Львові 1898 р. за участю



ПОКАЖЧИК НАЗВ 753

М.Грушевського та І.Франка 
для видання і популяризації 
кращих творів світової літера
тури, поширення наукових по
глядів. Здійснила понад 300 
видань. Припинила діяльність
у 1917 р. 52, 59, 60, 
180—182, 195

“Учитель” — російський педа
гогічний журнал “для настав- 
ников, родителей и всех жела- 
ющих заниматься- воспитанием 
и обучением детей”. Виходив у 
Петербурзі в 1861—1870 рр. 
двічі на місяць. Редактори-ви- 
давці — И.Паульсон, М.Вес- 
сель, Д.Кожанчиков. Додатка
ми до журналу видавалися ме
тодичні та навчальні посібники
478

“Учитель” — часопис для вчи
телів народних і середніх шкіл, 
учителів семінарій. Видавався 
у Львові як орган Руського 
товариства педагогічного 
(1889—1911), згодом — орган 
Українського педагогічного то
вариства (1911—1914). Часо
пис виходив як двотижневик, з 
1911 р. — місячник. Редакто
рами видання були: І.Чапель- 
ський та О.Барвінський, 
Т .Г  рушкевич, В.Шухевич, 
І.Копач, В.Щурат, О.Сушко, 
І.Ющишин, Р.Кульчицький. У 
виданні опубліковані важливі 
матеріали з історії педагогіки 
та шкільництва. Часопис мав 
рівень наукових фахових ви
дань європейського взірця 72

“Учительська громада” — то
вариство українських вчителів

середніх та вищих шкіл Гали
чини, засноване у Львові 
1908 р. До Першої світової 
війни налічувало близько 400 
членів. Свою діяльність спря
мовувало на створення україн
ських державних гімназій, 
українізацію утраквістичних гі
мназій. Друкований орган — 
журнал “Наша школа” 
(1909-1915) 72

“Хроніка Наукового товарист
ва ім. Ш евченка” ( “Х роні
ка” ) — друковане періодичне 
видання Товариства на зразок 
наукових бюлетенів академій 
наук європейських країн. З а 
початковане в 1900 р. Містило 
звіти про діяльність Товарист
ва, загальні збори, засідання 
Виділу та секцій, інформацію 
про науково-організаційні за
ходи, участь у міжнародних 
конференціях, повідомлення 
про наукові праці та нові 
надходження до бібліотеки. 
Подавало списки та біогра
фічні довідки дійсних членів. 
Протягом 1900—1914 рр. ви
йшло 59 чисел (4 рази на рік, 
у 1914 — 3) українською і 
паралельно німецькою мовами. 
З а  період 1918—1939 рр. — 
15 чисел (60—74). Випуск 
видання перерваний внаслідок 
ліквідації самого Товариства в 
1939 р. Відновлене осеред
ками Н Т Ш  на еміграції, з 
1993 р. — в Україні 177, 
182, 183, 187, 195
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“Чтения в Императорской О б-  
ществе истории и древностей  
российских при Московском 
университете” ( “Чтения”,
“Чтения” Московской) общес
тва истории и древностей, 
“Чтения” Московського істо
ричного товариства) — пе
ріодичне видання першого нау
кового історичного товариства 
в Росії, заснованого 1804 р. 
Виходило в 1845—1918 рр. (у 
1845-1848; 1858-1877 — за
редакцією секретаря товарист
ва О.Бодянського). На сто
рінках “Чтений” систематично 
друкувалися пам’ятки з історії 
України 317

“Kurjer Nowy” 503, 508

“La Revue Ukrainienne” —
ілюстрований щомісячний жур
нал, виходив французькою мо
вою з липня 1915 р. в Лозан

ні за редакцією А.Зеліба, зго
дом Є.Бачинського. Інформу
вав світову громадськість про 
українські змагання в роки 
Першої світової війни. Поши
рювався по всіх країнах Євро
пи. З  1916 р. розповсюдження 
часопису обмежувалося цензу
рою 418

“M atin” 502
“Mitanische Zeitung” — кур

ляндська газета 494

“Neue Freie Presse” — австрій
ська щоденна газета, орган ав
стрійсько-німецьких централіс- 
тів, ліберального напряму. Ви
ходила у Відні в 1864—1939 рр. 
Багатолітнім редактором був 
Бенедикт Морітц 83

“Polonia” — паризька газета
(на 1915) 437
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Абіссінія 284 
Австралія 284
Австрійська імперія, Австрійська 

монархія — див. Австрія 
Австрійська Україна — див. З а 

хідна Україна
Австрійсько-Угорська монархія, 

Австро -У горщина, Австро -
Венгрия — див. Австрія 

Австрія (Австрійська імперія, 
Австрійська монархія, Авст
рійсько-Угорська монархія, 
Австро - У горщина, Австро -
Венгрия) VII VII, X V , 20, 
22, 32, 41, 44, 58, 59, 65, 66, 
71, 72, 8 6 -8 8 , 90, 91, 93, 
94, 96,102,105,112,115,117, 
133-135, 147, 171, 257, 268, 
277, 328, 355, 367, 374, 375, 
386, 395, 396, 402, 425, 435, 
439, 440, 442, 443, 493, 495, 
497, 499, 500, 501-503, 507, 
508, 510, 548, 570, 573, 581, 
583, 585, 587, 588, 595, 600, 
601, 605, 619, 627, 658, 660, 
669, 6 8 4 -6 8 7

Австро-Угорська Україна — 
див. Західна Україна 

Азія 8, 334 
Азовське море 368 
Алеппо, м. 391
Америка (Американські Сполу

чені Держави, Американські

Штати, Північно-Американсь
ка Республіка, Сполучені Дер
жави, Штати, С Ш А ) 158, 
227, 253, 257, 260, 262, 267, 
269, 284, 328, 367, 515, 517, 
519, 520, 689, 690 

Америка Полуднева 284; Пів
нічна 93; Центральна 284 

Американські Сполучені Держа
ви, Американські Штати — 
див. Америка

Англія 241, 253, 260, 267, 268, 
284, 367

Арал, море 512, 688 
Астраханська губернія 367 
Атлантик, океан 271 
Африка Північна 284; Цент

ральна 284

Базавлук, р. 64 
Баку, м. 683 
Балкани 165—168 
Балканські краї 268 
Балтійське море 67, 121, 237 
Белз, м. 75
Белзька земля (Belsensis) 75, 76 
Белзьке воєводство 76, 87 
Бельгія 284, 439 
Бердичів, м. 369 
Бережани, м. 578 
Березський комітат 88, 133 
Берлін, м. 423, 464, 494 
Бессарабія 134, 370

1 До покажчика увійшли офіційні назви географічних об’єктів та умовні 
назви регіонів, заселених українцями, які вживав у своїх працях 
М.Грушевський.
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Бессарабська губернія 110, 133, 
367, 368, 538 

Біла Церква, м. 410 
Білгород (Білогородка), с. 356;

церква св. Апостолів 356 
Білозерський острог 64 
Білорусь (Біла Русь, Weissruss- 

land) 6 5 -6 7 , 126, 141, 284, 
575, 576

Близький Схід 268 
Богемія — див. Чехія 
Болди, скеля 343, 618, 646 
Босна 502 
Бохня, м. 375 
Бразилія 271, 367 
Брацдавська земля 137 
Брацлавщина 62 
Броди, м. 558 
Брюссель, м. 277 
Бубнище, урочище 343 
Буг (Бог), р. — див. Південний 

Б уг
Будапешт, м. 570
Буковина (Буковинська Україна)

72, 88, 89, 93, 96, 97, 105, 
107, 108, 112, 133, 134, 
3 6 7 -3 7 0 , 372, 373, 502, 537, 
587, 668, 676, 685; див. та
кож Західна Україна 

Буковини князівство 88 
Буковинська Україна — див.

Буковина 
Буськ, м. 580

Валуйське земство 240 
Барва, м. 316
Варшава, м. 326, 439, 687 
Варшавське князівство 76 
Велика Росія, Велика Русь, Ве- 

ликоросія, Великорусь — див. 
Росія

Велике князівство Литовське ---
див. Литва

Величка, м. 375 
Вепр, р. 74 
Вест-Індія 284 
Вижниця, м. 387 
Відень (Вена), м. 41, 190, 374, 

438, 464, 482, 501, 544, 556, 
561, 575, 583, 600, 675, 680, 
685, 687

Війська Донського область 
(Донська область) 110, 133,
134, 367 

Вінниця, м. 552 
Вірменський округ 156
Вісла, р. 74, 133, 353, 355, 362 
Владикавказ, м. 628 
Волга, р. 307, 512 
Волинська губернія 110, 133, 

356, 357, 367, 370, 538 
Волинська земля 359 
Волинське князівство 136 
Волинь (Terra Wolińska, Volynia, 

Wolyn) 56, 7 5 -7 7 , 87, 112,
135, 140, 296, 298, 299, 318, 
354, 357, 359, 361-363, 370, 
397; Полуднева 357

Вологодська губернія 322 
Володимир-Волинський, м. 357, 

359, 370, 647; Свято-Успен- 
ський собор (Мстиславова 
церква) 359, 360, 647 

Воронежчина 306, 368, 372 
Воронезька губернія 110, 133, 

135, 137, 240, 367 
Ворскла, р. 369 
В’ятка (Вятка), м. 294, 546 
Вятське земство 265

Гаага, м. 689 
Гадяч, м. 291
Галиция, Галицька земля, Га

лицька Русь, Галицька Украї
на — див. Галичина
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Галицьке князівство — див. Га
лицько-Волинська держава

Галицьке пониззя 138
Г алицько- Волинська держава

(Галицьке князівство, Галиць- 
ко-Володимирське князівство)
87, 136, 138, 140, 318, 375, 
497

Галицько-Володимирське князів
ство — див. Галицько-Волин
ська держава

Галич, м. 318, 354, 369, 375
Галичина (Галиция, Галицька 

земля, Галицька Русь, Галиць
ка Україна, Львівська Русь, 
Русь Червона, Східна Галичи
на, Українська Галичина, 
Galicya) V , XIII, X IV, 9, 17, 
19, 20, 33, 39, 4 0 -4 2 ,  
47 -51 , 53, 58, 59, 61, 70, 72, 
7 5 -7 7 , 78, 83, 8 7 -9 1 ,
9 3 -108 , 112, 117, 123, 127, 
133, 134, 140, 184, 188, 
197-199, 213-215, 227, 263, 
271, 278, 288, 2 9 8 -3 0 0 , 309, 
318, 319, 322, 343, 345, 354, 
355, 359, 363, 3 6 6 -3 7 0 , 
3 7 2 -3 7 6 , 389, 3 9 3 -3 9 6 , 
399, 402, 408, 416, 418, 419, 
421, 423, 425, 431-433, 435, 
436, 439, 440, 443, 449, 473, 
479, 480, 484, 485, 490, 491, 
493, 495 -5 0 3 , 505-511, 524, 
531, 536, 537, 540, 542, 544, 
548, 549, 551, 552, 554-559 , 
563, 565, 566, 5 6 8 -5 7 0 , 573, 
577, 578, 580, 581, 584, 587, 
588, 591, 596, 600, 601, 610, 
613, 615, 616, 630, 632, 649, 
653, 654, 6 5 8 -6 6 2 , 664, 
666, 668, 669, 676, 684, 
685—687; Західна Галичина 
(Польська Галичина) 50, 88,

100, 106, 107, 133, 370, 375, 
393, 497, 537; Галицьке Під- 
карпаття 485; Полуднева Га
личина 369; Руське воєводст
во (Львівське, Leopoliensis, 
Russica) 33, 75, 76, 87, 497; 
див. також Королівство Гали
чини і Лодомерїї, Західна 
Україна

Гамбург, м. 464 
Германія — див. Німеччина 
Герцеговина 502 
Гетьманщина — див. Л івобе

режна Україна 
Глухів, м. 312 
Глушець, р. 358 
Голландія 284, 471 
Городенка, м. 580 
Городище, м. 614 
Гродненська губернія 110, 133, 

367
Гуцульщина 372

Ґданськ (Данціґ), м. 361 
Гринвіцький меридіан 133

Дагестанський округ 156 
Далекий Схід 268, 624 
Далмація 502 
Данія 469
Деревлянська земля 344 
Деремела, земля 318 
Десна, р. 133, 370, 371 
Диканька, м. 532 
Дике Поле 138
Дніпро (Dniepr), р. 56, 62, 64, 

67, 133, 136-138, 261, 291, 
293, 298, 325, 326, 332, 335, 
337-339 , 341, 342, 348, 350, 
368, 369, 371, 372, 438 

Дніпрові рукави 338 
Дніпропетровська область 645 
Дністер, р. 136—138, 368, 371
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Долина, м. 580 
Дон, р. 133, 213, 261 
Донець, р. 133, 370, 371 
Донська область —  див. Війська 

Д онського область 
Донський басейн 136 
Донщина (Подоння) 110, 368 
Дрезно (Дрезден), м. 32 
Дрогобич, м. 288, 370 
Дубенський повіт 296, 397 
Дубно, м. 397 
Дунай, р. 371

Ельбрус, гора 16, 527 
Еперієш, м. 92 
Естонський округ 156

Європа 8, 32, 121, 167, 439, 
447, 462, 464, 467, 689; 
Південно-Східна 689; Східна 
552; Центральна 686 

Єгипет 284
Єлисавет (Єлисаветград), м. 290 
Єнісей, р. 512

Житомир, м. 344, 370 
Житомирський повіт 356 
Житомирщина 614 
Жовква, м. 552 
Жовті Води, м. 361

Задніпров’я 56, 351, 363 
Задніпрянська Україна —  див.

Лівобереж на Україна 
Запорожжя (Н из Дніпровий) 

64, 114, 261, 365, 574 
Запорозька Січ (Січ, Січ Дніп

рова) 62, 64, 138, 326, 
337—340, 365, 574, 644, 645 

Заславський повіт 296 
Захід 268, 298, 548, 685 
Західна Україна (Австрійська 

Україна, Австро-Угорська Ук

раїна) 58, 60, 61, 71, 75, 86, 
87, 89, 111, 112, 117, 118, 128, 
131, 136, 138, 140, 223, 277, 
363, 367, 370, 372 445, 476, 
511, 531, 542, 544, 548, 559, 
573, 627; див. також Галичи
на, Буковина 

Західний Буг, р. 138 
Збараж, м. 580 
Звягель, м. 344 
Земплинський комітат 88, 133 
Зміївський повіт 619 
Золочів, м. 299

Іваново-Вознесенськ, м. 254
Ізюмський полк 137
Індія 284
Індокитай 284
Інсбрук, М. 583
Ірпінь, р. 344
Іртиш, р. 512
Іспанія 284
Італійське королівство 583 
Італія 241, 242, 284

Кавказ (Кавказькі гори) 133, 
227, 312, 324, 368, 371, 385, 
488,

Казань, м. 485, 661, 662, 664, 
6 6 8 -6 7 0 , 672, 673, 675, 
679, 681, 682

Кам’янець-Подільський (Кам’я- 
нець), м. 292, 369, 436 

Камчатка 431
Канада 257, 271, 284, 328, 367 
Канів, м. 335; Тарасова могила 

335
Капулівка, с. 628; 644, 645;

“Бабина могила”, курган 645 
Карпати (Карпатські гори, Кар

патське підгір’я, Карпатський 
пояс, Карпатський хребет) 87,
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88, 90, 133, 213, 355, 3 6 6 -  
368, 370, 431, 522 

Каспійський басейн 138 
Каспійські степи 133 
Катеринодар, м. 368 
Катеринослав, м. 167, 368, 598 
Катеринославська губернія 110, 

133, 134, 340, 367, 368, 538, 
644

Катеринославщина 244, 368 
Кафа (Феодосія), м. 299 
Каховське водосховище 644 
Київ, м. 6, 38, 47, 52, 53, 60, 

178, 180, 194, 195, 197, 210, 
257, 284, 290, 291, 295, 
2 9 8 -3 0 0 , 307, 309, 319, 322, 
333, 335, 341, 344, 345, 348, 
349, 351, 356, 359, 369, 386, 
399, 402, 404, 431-433, 435, 
436, 480, 529-532 , 5 3 4 -  
537, 563, 567, 568, 571, 573, 
607, 613, 614, 616, 622, 626, 
628, 632, 640, 641, 6 4 4 -  
646, 650, 651, 661, 6 6 4 -  
666, 679, 681, 690, 691; Ас
кольдова могила 348, 646; 
Куренівка 284, 628; Лук’янів- 
ка 666; Поділ 341, 679;
Велика Володимирська вул. 
(Володимирська) 284, 571; 
Підвальна вул. 535; Прорізна 
вул. 535, 571; Федорівський 
пров. 666; Фундуклеївська 
вул. 571; Золоті ворота 341; 
Байкове кладовище 664; церк
ва Андрія святого 341; церква 
св. Миколая 348; Кирилівська 
церква 341; Микільсько-Пус- 
тинський монастир 342; Ми
хайлівський монастир 335, 
341; Печерська лавра київська 
297, 300, 341, 342, 348, 351; 
633; Успенський собор 617,

633; Софійський собор 335, 
341

Київська губернія 110, 133—135, 
356, 3 6 7 -3 6 9 , 536, 538, 614 

Київська держава (Київська 
Русь, Русь, Руська земля, 
Ruś) 66, 74, 77, 86, 139, 140, 
319, 341, 348, 349, 445, 546, 
567, 636, 637

Київська земля 138, 139, 348 
Київська митрополія 140, 444 
Київська Русь — див. Київська 

держава
Київське князівство 136 
Київський край 136 
Київщина 112, 235, 244, 271, 

299-301 , 320, 363, 365, 562, 
590, 645

Китай (Хинова земля) 267, 284, 
318

Кіцмань, м. 387
Коломия, м. 369, 373, 375, 387, 

578 -580 , 588
Конгресове Королівство, Коро

лівство Польське, Королівст
во — див. Польща 

Константинополь — див. Царго- 
род

Копенгаген, м. 685, 686 
Копичинці, с. 580 
Корея 267
Королівство Галичини і Лодоме- 

рії (Королівство Галиції і Во- 
лодимерії, Королівство Гали
чини, Королівство Галиції) 87, 
374, 375; див. також Галичина 

Королівство Чехія — дяк Чехія 
Корона Польська (Польська 

Корона) — див. Польща 
Корсунь, м. 361 
Косарал, острів 688 
Краків, м. 375, 386, 395, 493, 

499, 544; ратуша 687
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Краківське воєводство 87, 497 
Кременчук, м. 369 
Криворівня, с. IX, 540, 634 
Крим (Krym) 56, 57, 299, 339, 

340, 343, 363
Кримська Орда (Орда кримсь- 

ка) 138, 292 
Кримські гори 371 
Кубань (Кубанська область, Ку

банщина ) 16, 110, 133, 244, 
3 6 6 -3 6 8 , 372

Кубань, р. 16, 133, 228, 368, 
371

Кума, р. 133, 527 
Курляндське князівство 494 
Курська губернія 110, 133, 135, 

137, 367 
Курщина 368

Латиський округ 156 
Лена, р. 378
Литва (Велике князівство Л и

товське, Литовська держава, 
Litauen, Lithuania) 40, 65—67, 
76, 117, 126, 139, 284, 318, 
494, 552, 575, 576 

Литовська Русь 464 
Литовський округ 156 
Лівобережна Україна (Гетьман

щина, Задніпрянська Україна, 
Лівобічна Україна) 40, 56, 
114, 121, 131, 140, 141, 292, 
293, 322, 323, 325, 364, 365, 
533, 589, 590 

Лівонські землі 299 
Лісова Україна, — див. Полісся 
Лозанна, м. 418 
Ломжинська губернія 507 
Лондон, м. 269
Луцьк, м. 357, 359, 370, 647; 

замок 357
Луцька земля (Luczensis) 76 
Люблін, м. 74

Люблінська губернія 33, 110, 
133, 367, 549, 579, 594 

Люблінська земля 75 
Люблінська околиця 74, 75 
Львів, м. X , XIII, XIV, X VI, 7, 

1 9 -22 , 47, 51, 52, 59, 73, 81, 
109, 142, 162, 171, 195, 196, 
277, 345-347 , 354, 357, 370, 
374, 375, 386, 387, 395, 396, 
399, 419, 431, 432, 482, 496, 
532, 536, 541-544, 560, 563, 
567, 578, 580 -5 8 3 , 585, 588, 
595, 599-601 , 608, 610, 616, 
630, 632, 634, 646, 654, 655, 
661, 665, 666, 669, 680, 
684, 690; Руська вул. 345; 
Чарнецького вул. 189, 607, 
608; Успіння церква 345; со
бор св. Юрія 346, 347; Лича- 
ківське кладовище 665 

Львівська земля 75 
Львівська Русь — див. Галичи

на

Магура, вершина 16, 527 
Мала Росія, Мала Руссія, Мала 

Русь, Малоросійська Україна, 
Малоросія — див. Україна 

Манич, р. 133
Маньчжурія 267; Полуднева 

267
Мармароський комітат 88, 133 
Марокко 8
Межигір 293, 631; Спасо-Пре- 

ображенський монастир (Ме- 
жигірський Спас) 631 

Миколаїв, м. 368 
Мінська губернія 110, 133, 367 
Могилів-Подільський, м. 537 
Молдова (Молдавія) 88, 139, 

299
Москва, м. VII, VIII, X IV, 254, 

271, 275, 294, 299, 317, 326,
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414, 443, 475, 532, 571, 595, 
611, 668, 682, 683; Арбат 
VII, X IV, 682, 688; Ертеле- 
вий провулок 48; Страстний 
бульвар 48

Москва, Московська держава, 
Московское государство, Мос
ковське царство, Московщина, 
Московські землі — див. Р о
сія

Московська Україна — див. Р о
сійська Україна

Мункач (Мукачів), м. 92, 142, 
370

Мюнхен, м. 464, 686

Наддніпрянська Україна (Н ад
дніпрянщина, Подніпров’я, 
Середнє Подніпров’я) V, 57, 
62, 110, 134, 136, 141, 364, 
444, 528, 536, 537, 571, 592, 
607, 674, 678, 691 

Низ Дніпровий — див. Запо
рожжя

Ніжин, м. 291, 322, 370 
Нікопольський район 645 
Німан, р. 67
Німеччина (Германія, Німецька 

імперія) VII, X V , 94, 241, 
247, 267, 268, 367, 402, 439, 
440, 442, 467, 493, 499, 502, 
503, 506, 508, 519, 548, 585, 
595, 601, 619, 686, 687, 690; 
див. також Пруссія 

Новгород, м. 349, 404, 546 
Новоград-Волинський повіт 356 
Новоросійська (Чорноморська) 

губернія ПО 
Норвегія 158, 469, 471

Овруцький повіт 356 
Овруч, м. 344, 356, 647; Олего

ва могила 344, 646, 647;

церква св. Василія 356, 647 
Одеса, м. 8, 254, 308, 368, 395, 

534, 568, 662 
Одеська область VIII 
Оренбурзька область (Оренбур

зький край) 334, 367 
Орська кріпость 334 
Остзейські краї — див. Прибал

тійський край 
Ост-Індські острови 284 
Острог, м. 296, 299 
Острогозький полк 137 
Острозький повіт 296 
Охтирський полк 137

Перекоп 339, 340 
Перемиська земля (Перемищи- 

на) 75, 300
Перемишль, м. 353—355, 370, 

375, 387, 559, 578, 588, 647; 
церква св. Івана 354 

Переяславська земля 444 
Переяславське князівство 136, 

138
Персія 284
Петербург (Санкт-Петербург, 

СПб, Петроград), м. 197, 
237, 247, 253, 262, 269, 271, 
275, 309, 312, 314, 402, 418, 
437, 476, 534, 535, 538, 539, 
549, 562, 565, 566, 570, 589, 
592, 5 9 4 -5 9 6 , 598, 600, 611, 
632, 643, 658, 662, 671, 673, 
676, 691 

Пилявка, р. 362 
Пилявці, замочок 361, 362 
Південний Буг (Буг, Бог, Bog), 

р. 74, 133, 136, 137, 368, 371
Південно-Західний край (Юго- 

Западный край) — див. Пра
вобережна Україна 

Північна Двіна (Двіна Північ
на), р. 67
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Північний бігун (полюс) 284 
Північно-Американська Респуб

ліка —  див. Америка 
Підляшшя 127, 133, 354, 548, 

549, 579, 592
Побожжя (Побужжя) 62, 75, 

112, 138, 141 
Поволжя 110
Поділля (Подільська земля, 

Podole) 56, 77, 87, 112, 135, 
137, 343, 363, 370, 373, 399 

Подільська губернія 110, 244, 
3 6 7 -3 6 9

Подільська єпархія 384 
Подніпров’я —  див. Н аддніп

рянська Україна 
Подоння —  див. Донщина 
Познань, м. 493 
Познаньщина 493 
Покровське, с. 340, 644 
Покуття 373 
Полінезія 284
Полісся (Лісова Україна, 

Polessia) 76, 293, 372, 399 
Полтава, м. 52, 291, 369, 410, 

435, 436
Полтавська губернія 110, 114, 

133, 134, 266, 3 6 7 -3 6 9 , 538 
Полтавщина 235, 244, 271, 295, 

316, 365, 399, 640 
Полтва, р. 346, 542, 654 
Полудневий бігун (полюс) 284 
Польсько-Литовська держава— 

див. Польща
Польща (Конгресове Королівст

во, Королівство, Королівство 
Польське, Корона Польська, 
Польська Корона, Польська 
держава, Польское государст
во, Польсько-Литовська дер
жава, Польща австрійська, 
Польща російська, Привіслян- 
ський край, Привислянский

край, Річ Посполита, Царство 
Польське, Korona Polska, 
Polsczhe) 7, 25, 26, 33, 36, 
5 5 -5 8 , 67, 7 4 -7 6 , 86, 87, 
94, 102, 106, 112-114, 117, 
123, 126, 127, 129, 135, 139, 
140, 141, 145, 146, 166-168, 
208, 284, 291, 292, 299, 301, 
303, 309, 319, 326, 353, 354, 
362, 367, 388, 405, 416, 425, 
437, 4 9 3 -4 9 5 , 497, 499, 
500, 502 -509 , 511, 516, 532, 
546, 547, 549, 558, 579, 589, 
594, 637, 642, 683, 684, 686, 
687; Мазовше 76; Малополь- 
ща 76, 497

Порта — див. Туреччина 
Порт-Артур, м. 267 
Португалія 284 
Почаївська лавра 534 
Правобережна Україна (Право

бережжя, Правобічна Україна, 
Південно-Західний край, Юго- 
Западный край) 33, 36, 48, 
113, 114, 128, 138, 140, 227, 
292, 293, 646 

Прага, м. 66, 532, 544 
Прибалтійський край (Остзейсь

кі краї) 151, 284 
Привіслянський край (Привис

лянский край) —  див. Польща 
Прип’ять, р. 133, 359, 371 
Пруссія 502, 503, 684; див. та

кож Німеччина 
Прут, р. 138, 368, 371 
Псков, м. 546

Радомишльський повіт 356 
Ржищів, м. 350, 618, 646; мона

стир 350 
Рим, м. 228, 553 
Римська Республіка 420 
Річ Посполита —  див. Польща
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Ровенський повіт 296
Рогатин, м. 580
Російська Україна (Московська 

Україна, Україна підросійська)
З, 9, 10, 52, 57, 5 8 -6 1 , 71, 
115, 118, 188, 195, 214-216, 
221, 223, 322, 369, 395, 425, 
445, 456, 524, 525, 536, 537, 
573, 596, 661, 664

Росія (Велика Росія, Велика 
Русь, Великоросія, Велико- 
русь, Москва, Московська 
держава, Московское государ
ство, Московське царство, 
Московщина, Московські зем
лі, Російська держава, Росій
ська імперія, Россия, Руське 
царство, Царство Російське, 
Russia) V , VII, X V , 3, 8, 14, 
15, 25, 26, 32, 36, 37, 41, 42, 
44, 50, 52, 55 -61 , 6 5 -6 7 , 
71, 72, 76, 86, 87, 90, 
9 3 -9 5 , 104, 110-117, 120— 
124, 127, 129, 130, 133-135, 
137, 139-142, 144-149, 152, 
153, 157-161, 163-170, 179, 
180, 185, 187, 188, 195, 196, 
201-204 , 206-210 , 216, 224, 
227, 235, 237, 240, 245, 247, 
249, 2 5 2 -2 5 4 , 257, '260, 
262, 264, 265, 2 6 7 -2 6 9 , 
275, 277, 278, 280, 284, 286, 
291-293 , 295, 299, 313, 316, 
317, 322, 323, 328, 366, 367, 
369, 3 8 1 -3 8 4 , 3 8 6 -3 8 9 , 
391, 395, 399, 4 0 2 -4 0 5 , 411, 
416, 4 1 8 -4 2 0 , 4 2 3 -4 2 6 ,
431-440, 443, 446, 4 4 8 -  
455, 458, 461, 464, 465, 
4 7 1 -4 7 3 , 475, 479, 480, 
4 8 6 -4 8 8 , 490, 491, 493, 
503, 506, 507, 524, 526, 534, 
535, 537-539 , 546, 548, 549,

560, 562, 564, 565, 570, 572, 
578, 585, 593-595 , 598, 607, 
614, 616, 618, 619, 632, 636, 
648, 654, 655, 657, 658, 660, 
666, 668, 669, 674, 676, 
679, 6 8 2 -6 8 4 , 690, 692 

Румунія 88, 90, 367 
Русь — див. Київська держава 
Русь Червона — див. Галичина 
Руська земля — див. Київська 

держава
Руське царство — див. Росія

Сала, р. 133 
Самарська губернія 367 
Самбір, м. 299, 355, 375 
Сандомирське воєводство 87, 

497
Саратовська губернія 367 
Сахалін, о. 267 
Сена, р. 438 
Сербія 502
Сербсько-Хорватське королівст

во 502
Середнє Подніпров’я — див.

Наддніпрянська Україна 
Середня Азія 367 
Сибір 227, 271, 284, 291, 328, 

367, 378, 491; Східний 432 
Симбірськ, м. VII, 657 
Синоп, м. 326 
Сирія 363, 391
Сідлецька губернія 33, 110, 133, 

367, 549, 579, 594 
Січ — див. Запорозька Січ 
Січ Дніпрова — див. Запорозь

ка Січ
Слобідська Україна 135, 137, 

479
Слов’яно-Сербія 138 
Смоленщина 366 
Сож, р. 133 
Списький комітат 133
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Сполучені Держави — див. 
Америка

Ставрополь, м. 368 
Ставропольська губернія 110, 

367, 368
Станіславів, м. 369, 375, 387, 

556, 578, 588 
Старі Богородчани, с. 554 
Стародубський полк 314 
Старокостянтинів, м. 362 
Старокостянтинівський повіт 296 
Стир, р. 358
Стокгольм, м. 664, 686—687 
Сторожинець, с. 373 
Стрий, м. 370, 375, 578 
Стрийська околиця 343 
Сувалкська губернія 507 
Сукіль, р. 343 
Суми, м. 369 
Сумський полк 137 
Суслівка, хутір 614 
Схід 47, 267, 268, 548, 685 
Східна Галичина — див. Гали

чина
Східна Україна 56, 57, 112, 131, 

134, 138, 139, 140, 298, 445, 
476

С Ш А  — див. Америка 
Сян, р. 16, 228, 355, 366, 527 
Сяноцька земля 76

Таврійська губернія 110, 133, 
367, 368

Таранівка, с. 235, 619 
Татарський округ 156 
Тернопіль, м. 369, 375, 387, 

567, 578, 588 
Терська область 367, 369 
Теслугів, с. 397 
Тетерів, р. 370 
Тихий океан 267, 268, 271 
Тихоокеанське побережжя 267 
Торнів, м. 375

Трапезунт, м. 326 
Триєст, м. 583 
Тула, м. 309
Туреччина (Порта, Турція) 8, 

56, 88, 113, 114, 292, 367, 
589; азіатська 284 

Туркестан 227, 271, 284, 328, 
378

Турово-Пінське князівство 136 

Уг, р. 370
Угорська Україна (Угорська 

Русь) 89, 134, 227, 367, 370, 
372, 676

Угорщина (Королівство Угорщи
ни, Угорська Корона) 72, 75, 
8 8 -9 0 , 92, 93, 112, 133, 134,
139, 318, 354, 366, 370, 374, 
421, 587, 684

Угровськ, М.75 
Ужський комітат 88 
Україна (Вкраїна, Мала Росія, 

Мала Руссія, Мала Русь, Ма
лоросійська Україна, Малоро
сія, Україна-Русь, Ukraine) 
VI, VII, VIII, 3, 6, 7, 10, 11, 
14, 16, 23, 24, 27, 32, 34, 36, 
37, 40, 4 4 -4 6 ,  52, 53, 
5 5 -6 7 , 75, 111, 113-115, 117, 
118, 120-122, 126, 130-137,
140, 141, 143, 179, 180, 181, 
188, 189, 198, 205, 215, 216, 
220, 223, 225, 228, 235, 237, 
239, 243, 257, 258, 265, 266, 
271-273, 278, 279, 284, 288, 
289, 291-296 , 298, ЗОЇ— 
303, 306, 307, 309, 310-314, 
317-319, 322, 325, 326, 
3 2 8 -3 3 7 , 339, 340, 349, 
351-354, 357, 361, 363, 364, 
3 6 6 -3 7 2 , 374, 3 8 2 -3 8 4 , 
388, 390, 391, 395, 397, 398, 
4 0 0 -4 0 2 , 404, 405, 408, 410,
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418, 422, 425, 432, 438, 441, 
443, 444, 448, 453, 475, 478,
479, 481, 484, 512, 522, 523, 
530, 533, 534, 538, 545, 549, 
554—556, 560, 562, 563, 567, 
569, 571, 573-575, 577, 579, 
587, 589, 5 9 0 -5 9 2 , 596, 
602, 610, 611, 615, 617, 619, 
622, 624, 625, 631, 632, 
6 3 6 -6 3 8 , 640, 6 4 2 -6 4 5 , 
648, 650, 669, 671, 677, 680, 
688, 690; Велике князівство 
Руське 55; Північна 138; Пів
денно-Східна 117; Північно- 
Східна 140; Степова (Нова 
Сербія) 134, 138; див. також 
Буковина, Волинь, Галичина, 
Галицько-Волинська держава, 
Задніпров'я, Західна Україна, 
Київська держава, Лівобереж
на Україна, Наддніпрянська 
Україна, Поділля, Полісся, 
Правобережна Україна, Сло
бідська Україна

Україна підросійська — див. Р о
сійська Україна

Українська Галичина — див. Га
личина

Унгварський комітат 133
Унгер (Уг-город, Унгвар), м. 

370
Урал, р. 512

Фінляндія 145, 158, 208, 237, 
284, 585, 619

Флоренція, м. 471
Франція 241, 267, 268, 284, 

367, 467

Харків (Харьков), м. 180, 254, 
369, 386, 395, 402, 440, 442,
480, 532, 565, 587, 664, 667, 
668, 676

Харківська губернія 110, 133, 
135, 137, 266, 367, 369, 538 

Харківський полк 137 
Харківщина 244, 339, 367, 372, 

619
Херсон, м. 368
Херсонська губернія 110, 133, 

266, 367, 368, 538 
Херсонщина 399, 525 
Хинова земля — див. Китай 
Холм, м. 75, 76, 370; церква Бо

городиці 75; церква св. Івана 75 
Холмська губернія 507, 548, 

549, 579, 594
Холмщина (Холмська земля, 

Холмська Русь, Chelmensis)
3 3 -3 6 , 7 4 -7 7 , 127, 133, 146, 
359, 388, 431, 439, 548-550 , 
579, 592, 594 

Хорватія 502 
Хортиця, о. 64, 645

Царгород (Константинополь), м.
348, 349

Царство Польське — див. 
Польща

Царство Російське — див. Росія 
Царське село 686 
Центральні Держави 503

Червень, м. 353 
Черкаський повіт 614 
Чернівці, м. 142, 369, 386, 387, 

483, 632
Чернігів, м. 291, 351, 352, 370, 

647; монастир св. Іллі 351; 
церква св. Спаса 351 

Чернігівська губернія 110, 114, 
133, 134, 367, 370, 457, 538 

Чернігівське князівство 136 
Чернігівський полк 352 
Чернігівщина 244, 271, 292, 

309, 323, 352, 365, 609
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Чехія (Богемія, Королівство Че
хія) 91, 284, 374, 510 

Чигирин (Чигрин), м. 293, 642 
Чорне море 67, 121, 133, 299, 

366, 368, 371 
Чорногора 502 
Чорномор’я 138, 372 
Чорноморська губернія —  див.

Н оворосійська губернія 
Чорноморське узбережжя 114 
Чортків, м. 580

Шароський комітат 88, 133 
Швейцарія 284, 481 
Швеція 113, 237, 589 
Шебрешин (Szerebressyno), м. 

76
Штати —  див. Америка

Яворів, м. 305, 580 
Яворівщина 635 
Японія 8, 267, 268, 284 
Яропольче, с. 294 
Ярослав, м. 375 
Ятвязька земля 318

Belsensis —  див. Белзька земля 
Bog —  див. П івденний Б уг  

(Б уг, Б ог)

Chelmensis —  див. Холмщина

Dniepr — див. Дніпро

Korona Polska — див. Польща 
Krym — див. Крим

Leopoliensis — див. Руське 
(Львівське) воєводство 

Litauen — див. Литва 
Lithuania — див. Литва 
Luczensis — див. Луцька земля

Podole — див. Поділля 
Polessia — див. Полісся 
Polsczhe — див. Польща

Ruś — див. Київська держава 
Russia — див. Росія 
Russica — див. Руське (Л ьвів

ське) воєводство

Szerebressyno — див. Ш ебре
шин

Terra Wolińska — див. Волинь

Ukraine — див. Україна

Volynia — див. Волинь

Weissrussland — див. Білорусь 
Wolyn — див. Волинь
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А

Абсентеїзм — масове ухиляння 
від участі у виборах або в засі
даннях колегіальних органів 

Аґенди — реєстраційна книга, 
справа

Адепт — прихильник; послідов
ник

Амбіція — самолюбство: гор
дість; честолюбство 

Анальфабет — неписьменна, не
грамотна людина; неук, невіглас 

Анальфабетичний — неписьмен
ний, неграмотний

Анахорет — відлюдник, самітник 
Апологія — упереджений захист, 

вихваляння
Апробата, апробація — схвален

ня, затвердження 
Артизм — висока майстерність, 

віртуозність, артистичність 
Аспірація — прагнення

Б

Бігун — полюс
Бурса — гуртожиток для шкіль

ної молоді; чоловіча духовна 
школа в XVIII—cep. XIX  ст.

В

Виділ — правління, керівний ор
ган Н ТШ

Виєднати — умовитись з кимось, 
домовити когось 

Виємно — винятково 
Виїмок — виняток; фрагмент, 

уривок

Винародовлення — денаціоналі
зація

Відбитка — пробний текст; окре
мо зброшурована стаття, неве
ликий твір тощо із збірника, 
журналу

Відпоручник — представник

Г
Габілітація — колоквіум і пробна 

лекція на здобуття звання до
цента або професора в універси
теті

д
Датки — пожертви, внески 
Дезидерат — побажання, вимога 
Декорум — зовнішня пристой

ність; обстановка, відповідна до 
рангу, службового становища 

Делія — верхній чоловічий одяг, 
затканий золотими та срібними 
нитками

Деморалізація — спад духовних 
сил, дисципліни; втрата здат
ності до дії 

Депеша — телеграма 
Дотація — додаткові асигнування 

з державного бюджету; субси
дія, допомога

Духівниця — заповіт про спад
щину; завіщання

Е
Евентуально — можливо 
Евіденція — облік 
Екзосмос — процес просочування 

рідини і розчинних речовин з 
клітини в зовнішнє середовище
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Елімінація —  виключення, вилу
чення

Елоквенція —  красномовство 
Еманація —  витікання; випромі

нювання
Ендосмос —  процес просочуван

ня розчинених речовин із зов
нішнього середовища в середину 
клітини

Енунціація —  офіційна заява, де
кларація

Есенціальні —  істотні, змістовні, 
суттєві

ж
Животіння —  життя в тяжких 

умовах; життя сіре, безбарвне 
Жупел —  пугало, предмет жаху

З

Загал —  товариство, широка гро
мадськість; громада 

Загирити —  утрати, розтратити 
Загортати —  брати, захоплювати 
Займанщина —  земельна влас

ність
Закупно —  закупівля 
Залога —  гарнізон; військові час

тини; охорона; засада; гурт лю
дей

Замішання —  сум’яття, загальна 
розгубленість

Збіж ж я —  зерно хлібних злаків 
Здвигнений —  зрушений до дії

І

Інгеренція —  втручання 
Інституція —  установа, заклад 
Інтерпеляція —  порушення; вид 

депутатського запиту з приводу 
загальної політики уряду або з 
окремих питань

Інтерпретація —  розкриття зміс
ту чого-небудь; пояснення, тлу
мачення

Іредентизм — національний рух в 
Італії в к. Х ІХ —поч. X X  ст. за 
приєднання земель, заселених 
італійцями; національний неза- 
лежницький рух

к
Кавалок — шматок 
Калюмнія — наклеп, обмова, на

говір
Катедра — собор 
Квієтизм — пасивність, непро

тивлення, бездіяльність 
Колігація — свояцтво; спорідне

ність
Комбатант — воїн, боєць; у між

народному праві особи, які вхо
дять до складу збройних сил 
воюючої сторони

Комірний — призначений на бу
динок; найманий

Комплікація — ускладнення, за
плутаність, плутанина, складнощі 

Консеквенція — наслідок; послі
довність; узгодженість у діях 

Кочовище — стоянка кочівників;
територія, де кочують кочівники 

Крашанка — писанка 
Креовання — створення 
Кукіль — бур’ян 
Курія — група виборців, утворе

на за однаковим маєтковим або 
соціальним станом (система ви
борчого права, щоб більшість 
депутатських місць забезпечити 
за певними групами)

л
Ландтаг — виборний орган са

моврядування земель і областей 
в Австрії та Німеччині 

Легітимація — визнання, під
твердження; документ 

Литвини — литовці 
Літерат — літератор, письменник
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Лучити — єднати, братати, з’єд
нувати

М
Магура — горб, височина, "висо

ка гора”
Меморіал — головна бухгалтер

ська книга для щоденного запи
су господарських операцій; ме
моріальна споруда

О
Обструкція — дія, спрямована на 

зрив якого-небудь заходу, про
позиції тощо; перепона

Опінія — громадська думка, по
гляд

Опричнина — система надзви
чайних заходів, запроваджена 
Іваном Грозним для розгрому 
боярсько-князівської опозиції і 
зміцнення Російської централі
зованої держави

Опуст — знижка
Оспалість — байдужість, апатич

ність
Осторога — обережність, обач

ність

п
Падолист — листопад
Паліатив — малодійовий захід; 

напівзахід
Парія — знедолена, пригноблена 

істота; упосліджений, зневаже
ний, погорджений

Партикуляризм — прагнення 
окремих частин держави до не
залежності від центру

Пертурбація — несподівана змі
на, порушення звичайного ста
ну, нормального порядку прохо
дження чого-небудь, що вносить 
ускладнення, розлад, безлад у 
щось

Перфекція —  перевага, привілей, 
пільга

Перфідія —  лукавство, лицемірс
тво

Петиція —  письмове клопотання, 
прохання (до когось)

Пієтизм —  обожнювання чого- 
небудь, беззастережна віра в 
щось

Повшехний —  загальний 
Пограниччя —  місцевість біля 

кордону
Погребаний —  похований 
Познака —  характерна ознака, 

прикмета; подряпина, рубець, 
рисочка, пляма 

Полудневий —  південний 
Помічні —  допоміжні 
Посол —  депутат 
Постулат —  вимога 
Потручувати —  спонукати до 

певної поведінки 
Преміса —  засновок 
Принука —  спонука 
Проскрипції —  списки осіб, ого

лошених поза законом

Р

Рабат (фр.) —  книжка 
Рата —  частковий платіж, части

на боргового зобов’язання 
Ревеляція —  сенсаційне відкрит

тя; викриття злочинів 
Регулямін —  розпорядок, регла

мент
Реєстр —  список, письмовий пе

релік кого, чого-небудь; книга 
для запису справ, документів, 
майна, земельних володінь тощо 

Рекрут —  солдат-новобранець 
Релятивний —  відносний 
Ремество —  ремесло 
Ремунерація —  винагородження 
Ренегатство —  відступництво, 

зрадництво
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Рескрипт — указ, повеління, роз
порядження вищої влади 

Русин — українець 
Руський — український 
Рутенство — назва західноукра

їнської інтелігенції, яка підтри
мувала політику австро-угорсь- 
кого уряду щодо українців

с
Санація — оздоровлення 
Свитка — довгополий верхній 

одяг
Секатура — причіпки, прискіпу

вання; переслідування 
Сецесіоністи — відхідники, ті, 

що прагнуть відокремлення 
Сецесія — відхід, відокремлення 
Синдикат — організація, вид мо

нопольного об’єднання підпри
ємців з метою обмеження кон
куренції

Скарб — установа, яка відає дер
жавними коштами, державним 
майном

Складка, складки — добровіль
ний грошовий внесок на потре
би товариства; спільні кошти 

Складня — лінг. будова речень і 
словосполучень, порядок слів у 
реченні; те саме, що синтаксис 

Справоадання — звіт 
Стагнація — застій 
Струмент — інструмент 
Стяжка — смужка 
Субвенція — допомога, вид ці

льової грошової допомоги місце
вим бюджетам з боку держав
ного бюджету

Субскрипція — передплачування 
Суплентура — заступництво ви

кладача
Суспільність — громадськість, 

суспільство

Т

Терни —  труднощі, прикрощі 
Трактат —  договір 
Тресура —  дресирування 
Тума —  назва людини, в якої 

один із батьків турок або тата
рин, а другий —  українець

У
Убори —  одяг
Упослідити —  принижувати, зне

важати, ставити нижче себе 
Утилітаризм —  зиск, користь 
Утраквізація —  запровадження 

двомовності
Утраквістичний —  двомовний 
Уходник —  селянин, який тимча

сово йшов із села на заробітки

Ф
Фантом —  ілюзія 
Фетиш —  річ або людина, яку 

обожнюють; ідол, божок 
Ф іра —  підвода 
Фреквенція —  відвідування; від

відуваність
Фронда —  опозиція; незадово

лення
Функціонер —  службовець

ц
Цвітень —  квітень

ш
Шати —  одяг взагалі чи одяг 

певного призначення; багате, 
розкішне святкове вбрання 

Штука —  мистецтво 
Штука —  яка-небудь річ, явище, 

обставина тощо

щ
Щадниця —  ощадна каса, банк
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